OSAKA KYOTO TAKAYAMA (5D3N)
“ KIX15 XJ OSAKA SAKURA KAWAII ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้ วยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ610
XJ611

DMK(กรุ งเทพ) – KIX (โอซาก้า)
KIX(โอซาก้า) - DMK(กรุ งเทพ)

14.10-21.55
23.55-04.00+1

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า
11.00

14.10

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
อาคาร 1 ชั้ น 3 เคาน์ เตอร์ เช็ คอิน หมายเลข 3 - 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ อ งบิน โดยมี น้ าหนักไม่ เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถื อ ขึ้น
เครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ท้งั นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน
(ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณี ตอ้ งการซื้อน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระโหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินเพิม่ จาเป็ นต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่
XJ610 ไม่ มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง

21.55

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
** ตามเวลาท้องถิ่น เร็ วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย นาเข้าสู่ที่พกั

ที่พกั

ROUTE INN KISHIWADA EKIMAE , OSAKA หรือเทียบเท่ า

DAY 2
โอซาก้า – เกียวโต – ชมซากุระถนน สายนักปราชญ์ - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ-กิฟุ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

KYOTO นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็ น “เมือง
มรดกโลกสุ ดยิ่งใหญ่” จากการที่ภายในเมื องมีสิ่งปลูกสร้างตามวัฒนธรรมที่เก่ าแก่แสนล้ าค่าจนได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกของยูเนสโก้มากที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลก ที่สาคัญเมืองนี้ ในอดีตยังเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น
ก่อนจะถูกย้ายไปยังเมืองโตเกียว สิ่ งเหล่านี้ น้ ี เองเลยทาให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชม
ซากุระที่สวยงามมากด้วยเช่นกัน

PHILOSOPHER’S WALK นาท่านเดินทางสู่ ถนนสายนักปราชญ์ เป็ นทางเดินริมคลองส่งน้ าบิวะ ยาว

กลางวัน

ต่อเนื่ องร่ วม 2 กิโลเมตรไปจนถึงวัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) หรื อที่คนไทยเรี ยกกันว่า วัดเงิน นั่นเองตลอด
ถนนสายนี้มีตน้ ซากุระปลูกอยูป่ ระมาณ 500 ต้น ทาให้ที่นี่ข้ นึ ชื่อเรื่ องความสวยงามของดอกซากุระในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ อีกทั้งที่นี่ยงั เป็ นเขตที่มีแมวอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จึงเริ่ มกลายเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบแมวเมื่อไม่นานมานี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุเฟเฟ่ ต์ นาเบะ

KIYOMIZU TEMPLE นาท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าใส เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ต้งั อยูบ่ ริ เวณ
เนิ นเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรี ยงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัว วิหาร
ใหญ่ ซึ่ งไม่ ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ ม เหมื อ นเรื อ นไทย วัดนี้ มี อ ายุเก่ าแก่ ยิ่งกว่ากรุ งเกี ยวโต กว่า 1,200 ปี
มาแล้ว เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่งความร่ ารวย มัง่ คัง่ , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแห่ งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุ งเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม
พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดย
เชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตาม
สมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้ นึ ชื่อที่สุดของญี่ปุ่น มีให้
ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่วา่ จะเป็ นไส้ถวั่ แดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็ นต้น หรื อว่าจะ
เป็ นชาเกียวโต, ตุก๊ ตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา เป็ นตุก๊ ตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจา
ชาติอย่างเต็มรู ปแบบซึ่ งควรค่าแก่เป็ นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์, เครื่ องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ าชา ถ้วย
ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด

FUSHIMI INARI SHRINE นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งอยูท่ าง
ตอนใต้ของเกี ยวโต ศาลเจ้าแห่ งนี้ มีชื่อ เสี ยงจากเสาโทริ อิ (Torii gate) สี แดงจานวนนับพัน ซึ่ งตั้งเรี ยงกันเป็ น
อุโมงค์เส้นทางเดินอยูบ่ ริ เวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่ าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์
ซึ่ งมีความสู ง 233 เมตร และเป็ นอาณาบริ เวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เป็ นศาลเจ้าที่สาคัญที่สุดใน
หมู่ศาลเจ้าจานวนนับพันที่สกั การะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเป็ นเทพผูร้ ักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกัน
ว่า สุ นัข จิ้ ง จอกนั้นเป็ นผูน้ าสารของอิ นาริ ดัง นั้น คุ ณ จะสามารถพบเห็ น รู ป ปั้ นสุ นัขจิ้ ง จอกได้ท ั่ว ไปในอาณา
บริ เวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็ นเมืองหลวงในปี 794

GIFU นาท่านข้าสู่เมือง กิฟุ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สาคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในสมัยเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานักรบและไดเมียวสาคัญ เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใช้
เมืองกิฟุที่มีทาเลที่ต้งั อยูก่ ่ ึงกลางของประเทศ ใช้เป็ นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดินญี่ปุ่น

คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ

ที่พกั

TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเท่ า

DAY 3
ชมซากุระริมแม่ นา้ ชินซากาอิ – ทาคายาม่ า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ถนนคนเดินซันมาชิซึจิ

- อิออน - กิฟุ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

SHINSAKAI RIVER นาท่านชมซากุระริม แม่นา้ ชินซากาอิ แห่งนี้มีซากุระจานวนกว่า 1,000 ต้นเรียงรายอยู่
ยิง่ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วริ มแม่น้ าแห่ งนี้จะยิง่ สวยงามและเป็ นสี ชมพูสวย เพราะดอกซากุระที่ผลิบานในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิเป็ นทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามที่ใครเห็นก็จะประทับใจ ** กรณี ที่ซากุระที่ริมแม่น้ าชินซากาอิไม่
บานแล้ว ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการพาทุ ก ท่ า นเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วสู่ หมู่ บ า้ นพื้ น เมื อ งฮิ ด ะ Hida Folk Village
หมู่บา้ นพืน้ เมืองฮิดะ เป็ นหมู่บา้ นจาลองที่มีบา้ นทรงกัสโชซึคุริ (ทรงพนมมือ) ตั้งเรี ยงรายกันมากมาย ภายในมีการ
จัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ซึ่ งแสดงถึงความเป็ นอยูแ่ ละวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อน นักท่องเที่ยวยังได้
เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งราวศิ ล ปะพื้ น บ้า นต่ า ง ๆ รวมถึ ง สนุ ก กับ การสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานของตัว เองอย่า งเช่ น การท า
เครื่ องปั้ นดินเผา การแกะสลักไม้ งานประดิษฐ์จากฟาง และอีกมากมาย นอกจากนี้ ที่นี่ยงั มีงานเทศกาลต่าง ๆ ให้
นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน มาเดินเล่นกินลมชมวิวธรรมชาติตลอด 4 ฤดู และเรี ยนรู ้วฒั นธรรมต่าง ๆ ของ
ประเทศญี่ปุ่นได้ที่หมู่บา้ นพืน้ เมืองฮิดะ

SHIRAKAWA-GO
SHIRAKAWAGO นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยูใ่ นหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับ

กลางวัน

การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้ นแห่ งนี้ มี วิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็ นบ้านสไตล์xญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็ นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคน
ที่กาลังพนมมื ออยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อ หิ มะในฤดู หนาวได้อ ย่างดี แถมมี ห้อ งใต้
หลังคาที่กว้างขวางสาหรับเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บา้ นนี้ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทานา เลี้ยง
ไหม เสริ มด้วยการท่องเที่ยวแบบพอเพียงเป็ นหลัก
บริการอาหารมือ้ กลางวัน พิเศษ ! เมนูท้องถิ่นขึน้ ชื่อ หมู่ย่างใบโฮบะ

TAKAYAMA SANMACHISUJI นาท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่ า เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโต
กับขนมธรรมเนียมประเพณี ยคุ เอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดารงไว้
ซึ่ งบรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบประเพณี แบบเมือ งเก่าแก่ไ ว้ได้เป็ นอย่างดี เปรี ยบได้กบั เมืองที่ได้รับพรให้เต็ม
เปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมืองอื่นใน
ญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บริ เวณเมืองทาคายามะ
จึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้ องและอนุรัก ษ์พ้อื ที่บริ เวณชายป่ านั้นเองเมืองทาคายาม่า
ซึ่งยังคงความเป็ นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริ งนาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทาการเก่าเมืองทาคา
ยาม่า ใช้เป็ นทั้งที่ทางาน และที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโช
กุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว เป็ นที่ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่ งเดียวที่ขา้ มพ้นยุคสมัยมา
ได้อ ย่างสมบูรณ์ ซึ่ งภายในนี้ ประกอบด้วยบริ เวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้อ งขังนักโทษ โรงครัว และห้อ งพักของ
เจ้าหน้าที่ ไม่ รวมค่ าเข้ าชมท่ านละ 430 เยน จากนั้นนาท่านเดิ นชม เขตเมืองเก่ าซั นมาชิ ซึจิ ซึ่ งเต็มไปด้วย
บ้านเรื อน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่
ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่ าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุ โบะโบะ ซึ่ ง
เป็ นตุก๊ ตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน

GIFU

นาท่านข้าสู่ เมือง กิฟุ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สาคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปนในสมั
ุ่
ยเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานักรบและไดเมียวสาคัญ เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใช้
เมื อ งกิ ฟุที่มีทาเลที่ต้ งั อยู่ก่ ึ งกลางของประเทศ ใช้เป็ นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดิ นญี่ ปุ่น นาท่าน
เดินทางสู่ ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรื อเลือกซื้อสินค้าที่เป็ นแบรนด์

คา่

ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้านค้า 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขี ยว
สามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย
อิสระอาหารคา่ เพื่อสะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที่ยว

ที่พกั

TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเท่ า

DAY 4
นารา – นารา ปาร์ ค – วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ช็อปปิ้ งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

NARA นาท่านเดินทางสู่ เมือง นารา นาราเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่ มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600)
จนกระทัง่ เมืองหลวงถูกย้ายในปี 784 ที่เมืองนารามีวดั โทไดจิ ที่มีชื่อเสี ยงมากจากพระพุทธรู ปองค์ใหญ่หรื อหลวง

พ่อโต และมีศาลเจ้าคาซูงะตั้งอยูใ่ นสวนสาธารณะนารา ซึ่ งอยูใ่ จกลางเมือง บริ เวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยูเ่ ป็ น
จานวนมากจึงทาให้สวนแห่ งนี้ เป็ นเสมือที่พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรับผูค้ น เมืองหลวงเก่าแก่แห่ งนี้ มีวดั และศาลเจ้า
มากมายซึ่ งบางแห่ งได้รับการจดทะเบียนเป็ นมรกดโลก เช่น วัดโฮริ วจิ ซึ่ งเป็ นวัดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วง
ซากุระบานนั้นภูเขาทางตอนใต้ของนารา เป็ นอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระ นัน่ ก็คือภูเขาโยชิโนะ ด้านบน
เขานั้นสามารถที่จะมองเห็นต้นซากุระหลายพันต้นเรี ยงรายออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม

NARA PARK นาท่านเดินทางสู่ สวนกวาง นารา บอกเลยว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ดงั มากๆของเมืองนาราเลยนะคะ
ภายในสวนเป็ นที่อยูข่ องกวางจานวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่ งทาให้กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจา
เมื อ งนารา โดยจากเหล่ า น้อ งกวางสุ ด น่ า รั ก ที่ จ ะได้เ ห็ น กัน ในระยะประชิ ด ภายในบริ เ วณสวนแห่ ง นี้ จะเป็ น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตัวเมือ งนารา ใครที่กลัวว่ากว้างจะดุก็ไ ม่ตอ้ งกลัวกันไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จ ะ
ค่อนข้างคุน้ เคยกันคนมากๆ ะบางตัวเชื่องและแสนรู ้มากเว่อร์ ขนาดมีการโค้งประหนึ่งทาการคานับเพื่อของอาหาร
จากเราเพียงด้วย แค่จะมีเฉพาะบางช่วงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยูบ่ า้ งก็ในตอนที่ให้อาหารนี่แหล่ะค่ะ ที่มีขนาดบางตัว
อาจจะเข้ามาดึงเสื้อผ้าหรื อกระเป๋ าได้ แนะนาเลยว่าให้แต่งตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหว่างการ
ให้อาหารจะดีสุด

TODAIJI TEMPLE จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ ถือเป็ นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสาคัญที่สุด

กลางวัน

แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็ นวัดที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็วา่ ได้วดั โทไดจิ สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องจนถึงขีดสุ ด สิ่ งก่อสร้างที่สาคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้
หลังใหญ่ ไดบุตสึ เดน ซึ่ งเป็ นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุตสึ ) ว่ากันว่าเป็ นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยมีความสู ง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปั จจุบนั นี้ มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลัง
เดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยงั คงมีความยิง่ ใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที่ยว

DUTY FREE นาท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี ช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี
SHINSAIBASHI นาท่านเดินทางสู่ ย่ านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรู ปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็ น
ย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่ งหนึ่ งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่ งเสน่ ห์อย่าง
หนึ่ งคื อ ทุ ก ร้ า นจะประดับ ประดาร้ านของตนด้ว ยแสงไฟนี อ อนซึ่ งดัด ทาให้เ ป็ นรู ป ปู กุ้ง และปลาหมึ ก ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรู ปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ ง จะพยายามสร้างจุดเด่ น

ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพือ่ ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรู ปเครื่ องหมาย
การค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง

คา่
23.55

อิสระอาหารคา่ เพื่อสะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพือ่ เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบิน
ที่ XJ611 ไม่ มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง

DAY5
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
04.00

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

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

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษัท ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พือ่ ประโยชน์
ของตัวท่ านเอง **

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

20 – 24 มี.ค. 63
21 – 25 มี.ค. 63
22 – 26 มี.ค. 63
23 – 27 มี.ค. 63
25 – 29 มี.ค. 63
26 – 30 มี.ค. 63 B1
26 – 30 มี.ค. 63 B2
27 – 31 มี.ค. 63
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
29 มี.ค. – 02 เม.ย. B1
29 มี.ค. – 02 เม.ย. B2
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 63
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 63

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่
พักเดีย่ ว ไม่ ใช้ ตั๋ว
ผู้ใหญ่ ห้ องละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง
เพิม่
เครื่องบิน
2-3 ท่ าน
(เด็กอายุไม่ เกิน (เด็กอายุไม่
อัตรา ห้ อง อัตรา
อัตราท่ านละ
12 ปี )
เกิน 12 ปี )
ละ
ท่ านละ
อัตราเด็ก ท่ านละ อัตราเด็ก ท่ าน
ละ
เดินทาง เดือนมี.ค. – เม.ย. 2563

27,999
27,999
25,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999

27,999
27,999
25,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999

27,999
27,999
25,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900

01 – 05 เม.ย. 63
09 – 13 เม.ย. 63
10 – 14 เม.ย. 63 B1
10 – 14 เม.ย. 63 B2
11 – 15 เม.ย. 63
12 – 16 เม.ย. 63
17 – 21 เม.ย. 63
18 – 22 เม.ย. 63
21 – 25 เม.ย. 63
22 – 26 เม.ย. 63

29,999
34,999
36,999
36,999
36,999
34,999
27,999
27,999
27,999
27,999

29,999
34,999
36,999
36,999
36,999
34,999
27,999
27,999
27,999
27,999

29,999
34,999
36,999
36,999
36,999
34,999
27,999
27,999
27,999
27,999

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900

** อัตรานีย้ งั ไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่ อ
ทริป ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท้ ่ าน
สามารถให้ มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่ าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มที นี่ ั่งบนเครื่องบิน)
** ท่ านทีถ่ อื หนังสื อเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์ เดินทางไป เพือ่ การท่ องเทีย่ ว ประเทศญีป่ ุ่ น ไม่ จาเป็ นต้ อง
ยืน่ ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ ไม่ เกิน 15 วัน ต่ อครั้ง **
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่ องเทีย่ วทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทยและต่ างชาติ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บ
ค่ าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซ่า 1,500 บาท

อัตราค่ าบริการนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบินและ
ค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณี ตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุ ณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตวั๋ เครื่ องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริ การระบุ
✓ ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน Air Asia X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีน้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้ น้าหนักไม่ เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวน
ชิ้น แต่ท้งั นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อ ง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อ สัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุ่ ของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริ ษทั

เงือ่ นไขการจอง และ การชาระเงิน
• กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นงั่ การจองภายใน 2
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ ไ ด้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมี ความประสงค์จะต้องเดิ นทางในพีเรี ยดเดิ ม ท่าน
จ าเป็ นต้อ งท าจองเข้า มาใหม่ นั่น หมายถึ ง ว่า กรณี ที่ มี คิ ว รอ (Waiting List) ก็ จ ะให้สิ ท ธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
• กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงือ่ นไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้ น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่ อนเดินทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ ยว
เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ
• กรณี ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงพีเรี ยดวันเดิ นทาง (เลื่ อ นวันเดิ นทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่า ยการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
• กรณี กรุ๊ปเหมา หรื อ กรุ๊ปตัดหน้าร้าน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกกรุ๊ปในทุกกรณี

เงือ่ นไขสาคัญอืน่ ๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดิ นทางได้ตามจาเป็ นต้องมี ข้ ึนต่ า อย่างน้อ ย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่ สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิม่ เพือ่ ให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน
เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป

- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ นทางไปในพีเรี ยดวันอื่ น ต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พเิ ศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเครื่ องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่ วนนี้ หากเกิดความเสี ยหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
• กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ
- กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรี ยมล่ว งหน้า
กรณี มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
• กรุ ณาส่ งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
• กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่วา่
ส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง หากท่านไม่ดาเนิ นการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พเิ ศษ
• ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
• หนังสือเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสินน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพือ่ มอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง
เวลาเดินบนหิ มะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้
แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้

- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่วน หรื อ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
- กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ทางสายการ
บิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสื อเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ ทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริ ษทั เร็วที่สุด เพือ่ ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี
ที่ยงั ไม่แ (ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อย
แล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะ
ออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่ องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ให้ท่านได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
- กรณี ที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น

- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษทั
- บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อ เสนอที่ ต ้อ งได้รั บ การยืน ยัน จากบริ ษ ัท ฯอี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

*เมื่อท่ านชาระเงินค่าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ว*
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **

