
 

 
 

 
 

 
 

 
  

OSAKA KYOTO TAKAYAMA (5D3N) 

“ KIX15 XJ OSAKA SAKURA KAWAII  ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

OSAKA SAKURA KAWAII   



 

 
 

 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ610 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซาก้า) 14.10-21.55 

XJ611 KIX(โอซาก้า) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

DAY 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า  

11.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3 - 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

ออกเดินทาง  

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบิน

ได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพ่ิม จ้าเป็นต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ** 

14.10 น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ 

XJ610 ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 

 

21.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัด

หมายเวลา **  ทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น้าเข้าสู่ที่พัก 



 

 
 

    

ที่พัก   ROUTE INN KISHIWADA EKIMAE , OSAKA หรือเทียบเท่า   

 

DAY 2      โอซาก้า – เกียวโต – ชมซากุระถนน สายนักปราชญ์ -  วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-กิฟ ุ

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

  KYOTO น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น 

“เมืองมรดกโลกสุดยิ่งใหญ่” จากการที่ภายในเมืองมีสิ่งปลูกสร้างตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่แสนล้้าค่าจนได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกของยูเนสโก้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  ที่ส้าคัญเมืองนี้ในอดีตยังเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ นก่อน

จะถูกย้ายไปยังเมืองโตเกียว สิ่งเหล่านี้นี้เองเลยท้าให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่

สวยงามมากด้วยเช่นกัน 

 PHILOSOPHER’S WALK  น้าท่านเดินทางสู่ ถนนสายนักปราชญ์  เป็นทางเดินริมคลองส่งน้้าบิวะ ยาวต่อเนื่อง

ร่วม 2 กิโลเมตรไปจนถึงวัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า วัดเงิน นั่นเองตลอดถนนสาย

นี้มีต้นซากุระปลูกอยู่ประมาณ 500 ต้น ท้าให้ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของดอกซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิ อีกทั้ง

ที่นี่ยังเป็นเขตที่มีแมวอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก จึงเริ่มกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแมวเมื่อ

ไมน่านมานี้ 

 กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุเฟเฟ่ต์นาเบะ 



 

 
 

 

 KIYOMIZU TEMPLE  น้าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้้าใส  เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนิน

เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่ง

ไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่

ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่้ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้

สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหาร

ของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้้าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก 

รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ 

เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น มีให้ท่านได้เลือกชิม

หลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงสูตรดั้งเดิม , ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต , 

ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจ้าชาติอย่างเต็ม

รูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ , เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ 

และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

 



 

 
 

 

 FUSHIMI INARI SHRINE  น้าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งอยู่ทางตอนใต้

ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจ้านวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเป็นอุโมงค์เส้นทาง

เดินอยู่บริเวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 

233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจ้าที่ส้าคัญที่สุดในหมู่ศาลเจ้า

จ้านวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันว่าสุนั ข

จิ้งจอกนั้นเป็นผู้น้าสารของอินาริ ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกได้ทั่วไปในอาณาบริเวณศาสน

สถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794 

GIFU น้าท่านข้าสู่เมือง กิฟุ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ในอดีตมี

บทบาทส้าคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในสมัยเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานักรบและไดเมียวส้าคัญ เช่น โอดะ โนะบุนะ

งะ ใช้เมืองกิฟุที่มีท้าเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศ ใช้เป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดินญี่ปุ่น 

 

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ 

  ที่พัก   TOYOKO INN  GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า   

 

DAY 3      ชมซากุระริมแม่น้้าชินซากาอิ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -  ถนนคนเดินซันมาชิซึจิ  - อิออน - กิฟ ุ   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 

 
 

 

 

SHINSAKAI RIVER น้าท่านชมซากุระริม แม่น้้าชินซากาอิ แห่งนี้มีซากุระจ้านวนกว่า 1,000 ต้นเรียงรายอยู่ ยิ่ง

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วริมแม่น้้าแห่งนี้จะยิ่งสวยงามและเป็นสีชมพูสวย เพราะดอกซากุระที่ผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

เป็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามที่ใครเห็นก็จะประทับใจ ** กรณีที่ซากุระที่ริมแม่น้้าชินซากาอิไม่บานแล้ว ขอ

สงวนสิทธิ์ ในการพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวสู่  หมู่บ้านพ้ืนเมืองฮิดะ Hida Folk Village หมู่บ้านพ้ืนเมืองฮิดะ 

เป็นหมู่บ้านจ้าลองที่มีบ้านทรงกัสโชซึคุริ (ทรงพนมมือ) ตั้งเรียงรายกันมากมาย ภายในมีการจัดแสดงข้าวของ

เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อน นักท่องเที่ยวยังได้เรียนรู้เรื่องราวศิลปะ

พ้ืนบ้านต่าง ๆ รวมถึงสนุกกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเองอย่างเช่นการท้าเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้ 

งานประดิษฐ์จากฟาง และอีกมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีงานเทศกาลต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน 

มาเดินเล่นกินลมชมวิวธรรมชาติตลอด 4 ฤดู และเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นได้ที่หมู่บ้านพ้ืนเมืองฮิ

ดะ 

 



 

 
 

 

 

SHIRAKAWAGO น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่

สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านสไตล์xญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่ก้าลังพนม

มืออยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวาง

ส้าหรับเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท้านา เลี้ยงไหม เสริมด้วยการ

ท่องเที่ยวแบบพอเพียงเป็นหลัก 

SHIRAKAWA-GO 



 

 
 

 

กลางวัน     บริการอาหารม้ือกลางวัน พิเศษ ! เมนูท้องถิ่นขึ้นชื่อ หมู่ย่างใบโฮบะ 

 TAKAYAMA SANMACHISUJI น้าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนม

ธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ด้ารงไว้ซึ่ง

บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ยมไป

ด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมืองอ่ืนในญี่ปุ่นอย่าง

ชัดเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พ้ืนที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปก

คลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป้องและอนุรักษ์พ้ือที่บริเวณชายป่านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคง

ความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริงน้าท่านชมสถานที่ส้าคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ท้าการเก่าเมืองทาคายาม่า 

ใช้เป็นทั้งท่ีท้างาน และท่ีอยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโต

กุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ท้าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่าง

สมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่

รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  จากนั้นน้าท่านเดินชม  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และ

ร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมือง

และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตาม

ความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน 

GIFU  น้าท่านข้าสู่เมือง กิฟุ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท

ส้าคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในสมัยเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานักรบและไดเมียวส้าคัญ เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใช้

เมืองกิฟุที่มีท้าเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศ ใช้เป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดินญี่ปุ่น น้าท่านเดินทางสู่ 

ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน จัสโก้  ให้ท่านได้เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ 

ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้  ร้านค้า 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้

ที่นี่ได้เลย 

ค่้า  อิสระอาหารค่้าเพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

  ที่พัก   TOYOKO INN  GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า   

 

DAY 4    นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ช็อปปิง้ชินไซบาชิ  - สนามบินคันไซ 



 

 
 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

NARA  น้าท่านเดินทางสู่ เมือง นารา นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-

600) จนกระทั่งเมืองหลวงถูกย้ายในปี 784 ที่เมืองนารามีวัดโทไดจิ ที่มีชื่อเสียงมากจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือ

หลวงพ่อโต และมีศาลเจ้าคาซูงะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยู่

เป็นจ้านวนมากจึงท้าให้สวนแห่งนี้เป็นเสมือที่พักผ่อนหย่อนใจส้าหรับผู้คน เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้า

มากมายซึ่งบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก เช่น วัดโฮริวจิ ซึ่งเป็นวัดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วงซากุระ

บานนั้นภูเขาทางตอนใต้ของนารา เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระ นั่นก็คือภูเขาโยชิโนะ ด้านบนเขานั้น

สามารถท่ีจะมองเห็นต้นซากุระหลายพันต้นเรียงรายออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม 

 

NARA PARK น้าท่านเดินทางสู่ สวนกวาง นารา บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ 

ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจ้านวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งท้าให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ้า

เมืองนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารักที่จะได้เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแห่งนี้จะเป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตัวเมืองนารา ใครที่กลัวว่ากว้างจะดุก็ไม่ต้องกลัวกันไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จะ

ค่อนข้างคุ้นเคยกันคนมากๆ ะบางตัวเชื่องและแสนรู้มากเว่อร์ ขนาดมีการโค้งประหนึ่งท้าการค้านับเพื่อของอาหาร 



 

 
 

 

จากเราเพียงด้วย แค่จะมีเฉพาะบางช่วงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยู่บ้างก็ในตอนที่ให้อาหารนี่แหล่ะค่ะ ที่มีขนาดบางตัว

อาจจะเข้ามาดึงเสื้อผ้าหรือกระเป๋าได้ แนะน้าเลยว่าให้แต่งตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหว่างการ

ให้อาหารจะดีสุด 

 

 TODAIJI TEMPLE จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ   ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และส้าคัญที่สุดแห่ง

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็ว่าได้วัดโทไดจิ สร้างขึ้น

เมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งก่อสร้างที่ส้าคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลัง

ใหญ่ ไดบุตสึเดน  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุตสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี

ความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่

เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

 



 

 
 

 

DUTY FREE น้าท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส้าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพ

ดี 

SHINSAIBASHI น้าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่

ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งส้าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสง
สี และบันเทิงชั้นน้าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่ งคือ ทุก
ร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท้าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้
มากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ 
ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง 

 
ค่้า  อิสระอาหารค่้าเพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

ได้เวลาอันสมควรน้าท่านสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
23.55  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน Air Asia X 

เที่ยวบินที่ XJ611 ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 

 

DAY5        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

04.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

 

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



 

 
 

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท 

ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 

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 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

เดินทาง เดือนมีนาคม – เมษายน 2563 

20 – 24 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

21 – 25 มีนาคม 63  27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

22 – 26 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

23 – 27 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

25 – 29 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

26 – 30 มีนาคม 63 B1 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

26 – 30 มีนาคม 63 B2 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

27 – 31 มีนาคม 63   27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

28 มีนาคม – 01 เมษายน 63  29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 



 

 
 

29 มีนาคม – 02 เมษายน B1 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

29 มีนาคม – 02 เมษายน B2 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

30 มีนาคม – 03 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

31 มีนาคม – 04 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

01 – 05 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

09 – 13 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 7,500 16,900 

10 – 14 เมษายน 63 B1 36,999 36,999 36,999 7,500 16,900 

10 – 14 เมษายน 63 B2 36,999 36,999 36,999 7,500 16,900 

11 – 15 เมษายน 63 36,999 36,999 36,999 7,500 16,900 

12 – 16 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 7,500 16,900 

17 – 21 เมษายน 63  27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

18 – 22 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

21 – 25 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

22 – 26 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 



 

 
 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จ้าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า 

โดยสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้ง ** 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ

ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซ่า 1,500 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบิน
และค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตรา
ค่าบริการระบ ุ

2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ 
ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัด
จ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ 



 

 
 

 
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 
และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

5. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

2. กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท

จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
ส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ 
 



 

 
 

 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณา
สอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

7. กรณีกรุ๊ปเหมา หรือ กรุ๊ปตัดหน้าร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรุ๊ปในทุกกรณี 

 

เงื่อนไขส้าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

1. คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 
หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุก
ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

3. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี
ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 
และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
4. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระ
เงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

5. กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 
 



 

 
 

 
- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท 

วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

6. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพัก
เดี่ยวตามท่ีระบุ 

7. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
8. การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน้้าใจ

เล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 
9. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน
บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้ องการได้รับบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว 

12. กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

13. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของ
ท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุด
ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ
ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท้า
หนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ 



 

 
 

 
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

14. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง
ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

15. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้า
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

16. กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

17. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
18. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

19. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 
การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

20. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ท่านต้องการ  

21. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 


