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บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ610 DMK(กรงุเทพ) - KIX(โอซากา้ ) 14.10-21.55 

XJ611 KIX(โอซากา้) - DMK(กรงุเทพ) 23.55-04.00+1 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า                                                                  (-/-/-) 
 

11.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้
การตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อน
ออกเดนิทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิ
ได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม จ าเป็นต้องมี
ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

 
14.10  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิ

ที ่XJ610 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 

21.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น 

  ** ตามเวลาท้องถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าเขา้สู่ทีพ่กั 



 

 

    ท่ีพกั   RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 2 อิสระเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรย์นิูเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั                                      (B/-/-) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร อสิระตามอธัยาศยัให้ท่านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของมหานครโอซาก้า โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่า

รถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อเดนิทางเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วชื่อดงั อาท ิ

-  ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นค้าอนัทนัสมยั และ

สนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของ

นครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งคอื ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตน

ด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่

ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนให้ไดม้ากที่สุด เพื่อดงึดูดลูกคา้ให้เขา้

มาใช้บรกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ น

นัน่เอง   

-  โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในร่มทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬทีม่ขีนาด

ใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทติย ์ที่มขีนาดตวัใหญ่ราคาประเมนิมไิด้และเพลนิตากบั

สตัวม์ชีวีติใต้น ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทเิช่น ปลาโลมา, ปแูมงมมุ, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

-  วดัชิเท็นโนจิ วดัที่มอีายุเก่าแก่ที่สุดของเมอืงโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่ น 

โดยมจีุดเด่นอยู่ที่ เจดยี ์5 ชัน้อนัวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป

หลายองค ์ 

หรอืท่านทีส่นใจเดนิทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ช าระเพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ร่วมสนุก

ทา้ทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนงัดงัทีท่่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบค็ด

ราฟท์”ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสคิพารค์” นัง่เรอืเพื่อพบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ใน

เหตุการณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเล่นภาค

ใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่านพสิูจน์ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุก

สไตล์ครอบครวัให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุดน่ารกัชื่อดงัของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 



 

 

หรอืสนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์

ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต 

เพลดิเพลนิกบัการส ารวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา               ย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่า

พ่อมดและแม่มดทัง้หลาย และทีไ่ม่ควรพลาดชมิคอื บตัเตอรเ์บยีร ์เครือ่งดื่มทีไ่ดร้บัความนิยมในโลกของพ่อมดและ

แม่มดแห่งนี้ [ไม่มแีอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คอืในโซนนี้ที่ถอืว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดทีี่สุดของโลก คอืโซน 

Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มกีารสร้างด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้าง

ความตื่นเต้นเรา้ใจให้ท่านเสมอืนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮรร์ี่พอตเตอรเ์ลยทีเดยีว ให้ท่านได้

สนุกสนานต่อกบัเครือ่งเล่นนานาชนิดอยา่งจใุจ  

 เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั          RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 3 
เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ชมซากรุะ เกียวโต – นากาโน่ – ปราสาท TAKATO  
(พิเศษ !!  เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อัน้ !! )                                                                          (B/-/D)                                                                                                                                            

 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้่าเป็น “เมอืงมรดก

โลกสุดยิง่ใหญ่” จากการทีภ่ายในเมอืงมสีิง่ปลูกสรา้งตามวฒันธรรมทีเ่ก่าแก่แสนล ้าค่าจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกของยเูนสโก้มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก  ทีส่ าคญัเมอืงนี้ในอดตียงัเคยเป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นก่อนจะถูกยา้ยไป

ยงัเมอืงโตเกยีว สิง่เหล่านี้นี้เองเลยท าให้มแีหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมมากมาย รวมถงึจุดชมซากุระที่สวยงาม

มากดว้ยเช่นกนั 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงเกียวโต น าชมวดัคิโยมิสึ หรอืวดัน ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนั

ตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืน

ไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความ

ร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุง

เกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตได้งดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิ ์



 

 

สามสายอนัเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย -หล่อ สายสาม 

แขง็แรง   

 
 จากนัน้น าท่าน เขา้สู่ในเมอืงโตเกยีว เมื่อพูดถงึญี่ปุ่ นในช่วงฤดูใบไมผ้ลกิ็ต้องนึกถงึ ซากรุะ หลายๆ คนก็ต่างรอ

คอยช่วงเวลาพเิศษทีจ่ะไดเ้หน็บรรยากาศโดยรอบเตม็ไปดว้ยกลบีดอกซากุระสชีมพอู่อน ซึง่กม็หีลายพนัธุแ์ละบาน

ตามช่วงเวลาทีต่่างกนัออกไป ว่ากนัว่าเกยีวโตเป็นสถานทีช่มซากุระสวยเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศเลยทเีดยีว 

กลางวนั    อิสระอาหารกลางวนั ณ จดุพกัรถ (คืนเงินให้ลกูค้าท่านละ 1,000 เยน) 

 น าท่านเขา้สุ่เมอืง นากาโน่ ในหมูเ่มอืงท่องเทีย่วของญี่ปุ่ นทีก่ าลงัเตบิโตและเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้เรือ่ย ๆ จงัหวดันากา

โนะ ตัง้อยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชู เจา้ของฉายาหลงัคาแห่งญี่ปุ่ น เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงถงึ 3,000 

เมตร อกีทัง้จงัหวดันากาโนะยงัเป็นเจา้ภาพในการจดัโอลมิปิกและพาราลมิปิคฤดูหนาวในปี 1998 นอกจากนี้ยงั

สามารถชมเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ นได้อีกด้วย ส าหรบัเพื่อนๆที่ชื่นชอบหมิะ หรอืการเล่นกีฬาฤดูหนาว อย่างสโนว์

บอรด์ และสก ี

 น าท่านชม สวนซากปราสาททาคาโตะ (เป็นจดุท่ีดซูากรุะสวยท่ีสุดในแถบคนัไซ) อยู่ในทีท่ีป่ราสาททาคาโตะ

เคยตัง้อยู่ในเมอืงอนิะ (Ina) จงัหวดันากาโนะ ตน้ซากุระในสวนมหีลากหลายชนิด ทีน่่าสนใจคอื somei-yoshino ซึง่

เป็นพนัธุ์ที่เล็กและมสีแีดงมาก ต้นซากุระในสวนมมีากกว่า 1500 ต้น ได้รบัการเรยีกชื่อว่า ซากุระ "Second to 



 

 

None" ซึง่มชีื่อเสยีงมากในประเทศ สวนนี้ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นหนึ่งใน 100 สถานทีช่มซากุระทีส่วยทีสุ่ด ในเดอืน

เมษายน ฤดูซากุระบาน มเีทศกาลซากุระทาคาโตะ และมผีู้เขา้เยีบ่มชมมากกว่า 250,000 คน ในช่วงสูงสุดของ

เทศกาลซากุระ (รวมค่าเข้าสวน) 

 
ค า่       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อัน้ 

ท่ีพกั          PRINCE SHIRAKABA HOTEL , NAGANO หรือเทียบเท่า   

  

วนัที ่4  ทาคายามา่ –   หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ  -  ดไูฟหมูบ่า้น บานาโนะ ซาโตะ                   (B/L/-)                                                                                          
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณี
ยุคเอโดะเข้าด้วยกนั ตัง้อยู่บรเิวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ ด ารงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนม
ธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีเปรยีบไดก้บัเมอืงทีไ่ดร้บัพรใหเ้ตม็เป่ียมไปด้วยวฒันธรรมอนั
ดงีาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกต่างกบัเมอืงอื่นในญี่ปุ่ นอย่างชดัเจนเนื่องจาก
ความโดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม พืน้ทีบ่รเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูกปกคลองโดยตรงจาก
รฐับาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรกัษ์พือ้ทีบ่รเิวณชายป่านัน้เอง 



 

 

น าท่านชมความงาม เมืองทาคายาม่า ซึง่ยงัคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิน าท่านชมสถานที่
ส าคญัเมื่อครัง้อดตี ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะมา
เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรฐั
ในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวที่ขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวนพจิารณา
คด ีห้องขงันักโทษ โรงครวั และห้องพกัของเจา้หน้าที ่(ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน)  จากนัน้น าท่านเดนิ
ชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรอืน และร้านค้าน่ารกั ๆ ที่ยงัคงอนุรกัษ์แบบของบ้านใน
สมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านได้เลอืกซื้อของทีร่ะลกึพื้นเมอืงและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่า
จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริ ุตุ๊กตาซารโุบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญีปุ่่ นโบราณสมยัก่อน 

 
กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี 1995 ภายในหมูบ่า้นแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ที่
สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตลญ์ี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ที่หลงัคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กบัมอืคนทีก่ าลงัพนม
มอือยู่ หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ขง็แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวไดอ้ย่างด ีแถมมหีอ้งใต้หลงัคาทีก่วา้งขวาง
ส าหรบัเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลี้ยงไหม เสรมิด้ว ยการ
ท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 



 

 

 
น าท่านชม หมู่บ้านNabana no Sato Illumination เทศกาลประดบัไฟช่วงหน้าหนาวที่เคยได้จดัอนัดบัว่าใหญ่
ทีสุ่ดในญีปุ่่ น ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดั มเิอะ ใกล้ๆ กบัเมอืงนาโกยา่ไฮไลทข์องทีน่ี่ ทีทุ่กคนต่างอยากมาถ่ายรปูดว้ยกค็อื อุโมง
ไฟยาวสุดลกูหลูกูตา และ การแสดงไฟไฮไลทข์องทีน่ี่ ทีจ่ะเปลีย่นตมีไปทุกๆปี 

 



 

 

อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ท่ีพกั           UENO FLEX HOTEL , MIE หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 5 นารา – นารา ปารค์ – ภเูขาโยชิโนะ – ชินไชบาชิ – ริงกเุอ้าทเ์ลท็ – สนามบินโอซาก้า     (B/-/-)                                                                                                                                        
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมือง นารา นาราเคยเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นตัง้แต่ช่วงเริม่แรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600) 

จนกระทัง่เมอืงหลวงถูกยา้ยในปี 784 ที่เมอืงนารามวีดัโทไดจ ิทีม่ชีื่อเสยีงมากจากพระพุทธรปูองคใ์หญ่หรอืหลวง
พ่อโต และมศีาลเจา้คาซูงะตัง้อยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึง่อยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณภายในสวนมกีลางอาศยัอยู่เป็น
จ านวนมากจงึท าให้สวนแห่งนี้เป็นเสมอืที่พกัผ่อนหย่อนใจส าหรบัผู้คน เมอืงหลวงเก่าแก่แห่งนี้มวีดัและศาลเจ้า
มากมายซึ่งบางแห่งได้รบัการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก เช่น วดัโฮรวิจ ิซึ่งเป็นวดัไมท้ี่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วง
ซากุระบานนัน้ภูเขาทางตอนใตข้องนารา เป็นอกีจุดหนึ่งทีม่ชีื่อเสยีงในการชมซากุระ นัน่กค็อืภูเขาโยชโินะ ดา้นบน
เขานัน้สามารถทีจ่ะมองเหน็ตน้ซากุระหลายพนัตน้เรยีงรายออกดอกใหช้มอยา่งสวยงาม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนกวาง นารา บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีด่งัมากๆของเมอืงนาราเลยนะคะ ภายในสวน
เป็นที่อยู่ของกวางจ านวนมาก เมอืงนารานัน้มกีวางเกอืบ 1200 ตวั ซึง่ท าให้กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงนารา 
โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารกัที่จะไดเ้หน็กนัในระยะประชดิภายในบรเิวณสวนแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่มากๆในตวัเมอืงนารา ใครที่กลวัว่ากวา้งจะดุก็ไม่ต้องกลวักนัไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จะค่อนขา้งคุ้นเคยกนัคน
มากๆ ะบางตวัเชื่องและแสนรูม้ากเว่อร ์ขนาดมกีารโค้งประหนึ่งท าการค านับเพื่อของอาหารจากเราเพยีงดว้ย แค่
จะมเีฉพาะบางช่วงทีอ่าจดหูงดุหงดิดุไปยู่บา้งก็ในตอนทีใ่หอ้าหารน่ีแหล่ะค่ะ ทีม่ขีนาดบางตวัอาจจะเขา้มาดงึเสือ้ผา้
หรอืกระเป๋าได ้แนะน าเลยว่าใหแ้ต่งตวัรดักุมทะมดัทะแมงและมคีวามระมดัระวงัระหว่างการใหอ้าหารจะดสีุด 



 

 

 
 น าท่านเขา้สู่ ภเูขาโยชิโนะ (Mount Yoshino) เป็นจุดชมซากุระที่มชีื่อเสยีงในประเทศญี่ปุ่ น มซีากุระมากถงึ 200 

สายพนัธุ์ กว่า 30,000 ต้น มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น โดนเฉพาะซากุระที่ขึน้ชื่อซากุระพนัปี ในฤดูใบไมผ้ลจิงึแน่น
ขนัดไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรัง่สวยงามไปทัว่ทัง้ภูเขา นอกจากนี้ภูเขาโยชโินะยงัได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกในฐานะ “สถานที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเส้นทางแสวงบุญในเทอืกเขาคอิ”ิ สามารถเที่ยวชมศาลเจา้และวดัมรดก
โลกพรอ้มชมธรรมชาตอินังดงามไดท้ัง้ 4 ฤดกูาล 



 

 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพด ี
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรีา้นค้าเก่าแก่ปะปนไปกบั
รา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นน้ีถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบนัเทงิ
ชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งคอื ทุกรา้นจะประดบั
ประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรปูปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลกึอย่างมาก และรา้นค้าทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นให้แก่รา้นของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นม
ชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 



 

 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ริงก ุเอาทเ์ลต็ (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบนิคนัไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบั
การเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดบั, เสือ้ผา้
, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอล
เลคชัน่เสือ้ผา้ล่าสุด อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้
เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรอืจะเลอืกดเูครือ่งประดบั และ
นาฬกิาหรอูย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch 
Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House 
และสนิคา้อื่นๆอกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
อิสระอาหารกลางวนัและค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบนิคนัไซ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

23.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ611 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 

 

 
 



 

 

วนัท่ี 6  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                        (-/-/-)                                                                                                                   
 

04.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ

ประทบัใจ 

 

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

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่ำน  

อัตรำท่ำนละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เดก็อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตรำเดก็  

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อำยุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อัตรำเดก็  

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรำ ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบนิ
อัตรำ  
ท่ำนละ 

ช่วงชมดอกซำกุระ 

23 – 28 มนีำคม 62 29,999 29,999 29,999 8,500 19,900 
24 – 29 มนีำคม 62 31,999 31,999 31,999 8,500 21,900 
25 – 30 มนีำคม 62 31,999 31,999 31,999 8,500 21,900 
26 – 31 มนีำคม 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900 

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900 
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900 
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900 
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900 



 

 

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900 
01 – 06 เมษำยน 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900 
02 – 07 เมษำยน 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900 
03 – 08 เมษำยน 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900 
06 – 11 เมษำยน 62 33,999 33,999 33,999 8,500 21,900 
09 – 14 เมษำยน 62 33,999 33,999 33,999 8,500 21,900 
10 – 15 เมษำยน 62 35,999 35,999 35,999 8,500 23,900 
11 – 16 เมษำยน 62 39,999 39,999 39,999 8,500 23,900 
12 – 17 เมษำยน 62 39,999 39,999 39,999 8,500 23,900 
13 – 18 เมษำยน 62 39,999 39,999 39,999 8,500 23,900 
14 – 19 เมษำยน 62 35,999 35,999 35,999 8,500 23,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  



 

 

 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 



 

 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา  

   หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



 

 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรยีดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่  นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทาง
บรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 



 

 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิัทฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 

 

• อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บรกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกติ สี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้า่ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการ



 

 

บนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



 

 

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


