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บินด้วยสายการบิน แอร์ เอเชียร์ เอ็ก (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ 638 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกย่า) 02.15 – 09.40  
XJ611 KIX(โอซาก้า) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กิน 20 ก.ก. และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)                                                                                                                        (-/-/-) 

23.00  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตทูางเข้าที่ 4 สายการบินไทยแอร์ เอเซียเอ็กซ์ เคาน์เตอร์ 

4 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

ดลุพินิจของเจ้าหน้าที่ศลุกากร ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ** 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – สนามบินนาโกย่า – วัดโอสึคนันง - ปราสาทอนุิยามะ – ชมซากุระริมแม่น า้ยามาซากิ - ดุไฟหมู่บ้าน

บานาโนะ ซาโตะ                                                                                                             (-/-/-) 

02.15  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 638  ** มี

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน  ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

09.40  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 
 น าท่านเดินทาง วัดโอสุคันนอน(Osu Kannon Temple) ตัง้อยู่ภายในเมืองนาโกย่า(Nagoya) จงัหวดัไอจิ(Aichi) นบัว่าเป็นวดัใน

พระพทุธศาสนาที่มีช่ือเสยีงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)เลยนะคะ สิง่ที่ท าให้วดันีม้ีช่ือเสยีงโดง่ดงัมากๆก็คงเพราะวดั

แห่งนีน้ัน้เป็นที่ประดิษฐานของเทพคนันอน ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึน้ช่ือเร่ืองความเมตตา ใกล้ๆกนัยงัจะมีแหลง่ช็อปปิง้สุดปังให้

ขาช็อปได้กระชุ่มกระชวยกนั สามารถเดินเท้าไปได้สายเลยนะคะเพราะถนนทางเดินที่อยู่เยือ้งกบับริเวณวดัก็เป็น  ย่านช้อปป้ิงโอสุ



 

 

(Osu Shopping Arcade) ที่มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 400 ร้านเรียงรายอยู่สองข้างทาง แต่จะเน้นจ าหน่ายสินค้าทันสมยั เช่น 

อปุกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ชดุคอสเพลย์ และการ์ตนูอะนิเมะ เป็นต้น 

กลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

เดินทางสู่ ปราสาทอินุยามะ(Inuyama Castle) ตัง้อยู่ด้านบนของเนินเขาเล็กๆที่ติดแม่น า้คิโซ(Kiso River) ภายในเมืองอินุยามะ

(Inuyama) จังหวดัไอจิ(Aichi) ปราสาทแห่งนีน้ับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งเมื่อมาเยือนเมืองอินุยามะแล้วไม่มาไม่ได้เลยนะคะ เพราะ

นบัเป็น 1 ใน 12 อนัดบัของปราสาทดัง้เดิมในญ่ีปุ่ น ต่างจากที่อื่นๆที่กลายเป็นซากปรักหกัพงัเนื่องจากภยัพิบัติทางธรรมชาติและ

สงครามในปลายยคุศกัดินาปี ค.ศ.1867 ยงัไมห่มดแค่นัน้ค่ะ เนื่องจากนี่ที่นัน้ยงัติดอนัดบั 1 ใน 4 ปราสาทท่ีก าหนดให้เป็นสมบตัิของ

ชาติ ร่วมกับอีก 3 แห่งคือ Himeji Castle, Matsumoto Castle และ Hikone Castle อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นปราสาทอันทรงคุณค่า

เหนือกาลเวลาจริงๆ 

ตวัปราสาทเองก็มีความเกา่แกห่ลายร้อยปี โดยถกูสร้างขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1537  ความที่ไมไ่ด้ถกูท าลายและยงัคงมีการอนรัุกษ์ดแูลอยา่ง

ดีท าให้เราจะสามารถเห็นได้ถึงสถาปัตยกรรมโบราณแท้ๆที่หาดไูด้ยากมากๆในญ่ีปุ่ น โครงสร้างหลกัทัง้หมดสร้างขึน้ด้วยไม้และก้อน

หิน และตกแต่งภายในไว้อย่างสวยงาม แต่ปัจจุบนัได้สร้างลิฟต์และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆเพิ่มเติม หากก็ไม่ได้ลดคณุค่าของ

ความโบราณที่แท้จริงลงแม้แต่น้อย สิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์ส าคญัของที่ต้องยกให้สว่นหอคอยเลยค่ะ เพราะหอคอยของปราสาทแห่งนีน้ัน้

ถือวา่เป็นหนึง่ในหอคอยเก่าแก่ที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ นยงัคงสภาพอยูจ่นถึงปัจจบุันเชียวนะคะ  แนน่อนวา่ท าเลดีบนเนินเขาขนาดนีว้ิว

ต้องไม่เบาซึ่งก็จริงค่ะ โดยเราสามารถขึน้บนัไดสงู 4 ชัน้ ที่น านกัท่องเที่ยวไปสูช่ัน้บนสดุเพื่อชมทิวทศัน์ที่งดงามรอบๆปราสาทและ

แมน่ า้คิโซ และห้องตา่งๆในแตล่ะชัน้ รวมถึงห้องที่ใช้สอดสอ่งศตัรูที่เข้าใกล้ปราสาท และห้องพกัที่มีรูส าหรับโยนหินเตือนภยัเมื่อข้าศึก

เข้ามารุกราน เช่ือวา่ถ้าคณุเป็นคนท่ีอยากสมัผสัความคลาสสกิโบราณแบบแท้ๆ พร้อมวิวธรรมชาติงามๆ ปราสาทอินยุามะ (ไมร่วมคา่

เข้าปราสาท) 



 

 

 
พาทุกท่านชมความงามของซากุระ ที่ ริมแม่น า้ยามาซากิกาวะ(Yamazakigawa Riverside) ได้รับความนิยมอย่างมากในการเป็น

จุดชมวิวของเมือง โดยถนนที่อยู่ติดริมแม่น า้ยามาซากิเส้นนีเ้รียกว่า Shikinomichi แปลว่าเส้นทางทัง้ 4 ฤด ูซึ่งมีต้นซากุระเรียงราย

เป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร เวลาถึงช่วงฤดใูบไม้ผลทิียิ่งช่วงพีคๆของฤดจูะสวยงามอยา่งมาก ได้รับการการันตีจากการติดอนัดบั 1 

ใน 44 สถานท่ีชมซากรุะของประเทศญ่ีปุ่ น 

 



 

 

น าทา่นชม หมู่บ้าน Nabana no Sato Illumination เทศกาลประดบัไฟช่วงหน้าหนาวที่เคยได้จดัอนัดบัว่าใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ที่
จงัหวดั มิเอะ ใกล้ๆกับเมืองนาโกย่าไฮไลท์ของที่นี่ ท่ีทกุคนต่างอยากมาถ่ายรูปด้วยก็คือ อโุมงไฟยาวสดุลกูหูลกูตา และ การแสดง
ไฟไฮไลท์ของที่นี่ ที่จะเปลีย่นตีมไปทกุๆปี 

 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

พักที่          TOYOKO INN HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – อีออน มอลล์ – กิฟุ                                                         (B/L/-) 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้า

ด้วยกัน ตัง้อยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวดักิฟุ ด ารงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมือง

เก่าแก่ไว้ได้เป็นอยา่งดี เปรียบได้กบัเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเป่ียมไปด้วยวฒันธรรมอนัดีงาม ย้อนกลบัไปในสมยัยคุเอโดะ (1603-1868) 

ทาคายามะนัน้แตกต่างกบัเมืองอื่นในญ่ีปุ่ นอย่างชดัเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม พืน้ที่

บริเวณเมืองทาคายามะจึงถกูปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคฟุ)ุ เพื่อปกปอ้งและอนรัุกษ์พือ้ที่บริเวณชายป่านัน้เอง 

น าท่านชมความงาม เมืองทาคายาม่า ซึ่งยงัคงความเป็นบ้านเมืองแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิมอย่างแท้จริงน าท่านชมสถานที่ส าคญัเมื่อครัง้
อดีต ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยูอ่าศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การ
ปกครองของโชกุนโตกุกาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีที่แล้ว เป็นท่ีท าการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแหง่เดียวที่ข้ามพ้นยคุสมยัมาได้



 

 

อย่างสมบรูณ์ ซึ่งภายในนีป้ระกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันกัโทษ โรงครัว และห้องพกัของเจ้าหน้าที่ (ไม่รวมค่าเข้า
ชมท่านละ  430 เยน)  จากนัน้น าทา่นเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงัคงอนรัุกษ์
แบบของบ้านในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซือ้ของที่ระลกึพืน้เมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนันา่ประทบัใจ ไมว่่าจะ
เป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ นโบราณสมยัก่อน 

 
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

เดินทางสู ่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหบุเขาของจังหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดก

โลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยเูนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนีม้ีวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตล์

ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม ท่ีหลงัคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กบัมือคนที่ก าลงัพนมมืออยู่ หลงัคาสร้างจากคานไม้ที่แข็งแรง จึงทนทานต่อ

หิมะในฤดหูนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลงัคาที่กว้างขวางส าหรับเอาไว้เลีย้งหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนีส้่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกร ท านา เลีย้งไหม เสริมด้วยการทอ่งเที่ยวแบบพอเพียงเป็นหลกั 



 

 

 
น าท่านข้าสู่เมือง กิฟุ (GIFU) เป็นเมืองหลวงของจังหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของจังหวดั ในอดีตมีบทบาทส าคญัใน

ประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ นในสมัยเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานักรบและไดเมียวส าคญั เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใช้เมืองกิฟุที่มีท าเลที่ตัง้อยู่

กึ่งกลางของประเทศ ใช้เป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดินญ่ีปุ่ น 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ กิฟุ  เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้ส่อย ซือ้ของใช้และอาหารก่อนเข้าที่พัก โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 
150 ร้านจ าหนา่ยสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้งัมีร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen 
shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น  

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นสูโ่รงแรมที่พกั 

พักที่          TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า   

  
วันที่ 4 ชมซากุระแม่น า้ซาไก– เกียวโต – วดัคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อนิาริ  -   สถานีรถไฟเกียวโต –  โอซาก้า        (B/L/-)  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง ชมดอกซากุระ บริเวณแม่น า้ชินซาไก ตัง้อยู่ในเมือง คากามิกาฮาระ อยู่ใกล้กบัสวนสาธารณะชิมิน ริมฝ่ังทัง้สอง

ข้างของแม้น า้เต็มไปด้วยต้นซากรุะ 1,200 ต้นเรียงรายสวยงามตดักบัสท้ีองฟ้าสดใส จึงติดอนัดบัสถานที่ห้ามพลาดในฤดชูมซากุระ

บาน 



 

 

 
น าทา่นเดินทางสู ่เกียวโต(Kyoto) เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานท่ีสดุ คือตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถุึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี 

เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคญัที่เต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น อีกทัง้เมืองเกียวโตยงัมกัจะรอดพ้นจากการเป็นเป้า

โจมตีต่างๆเมื่อเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ด้วย ท าให้เกียวโตยังคงสภาพวดั ศาลเจ้า และ

สิง่ก่อสร้างที่มีคณุคา่ทางด้านศิลปะวฒันธรรมและเก่าแก่เอาไว้ 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ต์ เติมได้ไม่อัน้ 
น าทา่นชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน า้ใส ที่ติดรอบสดุท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่
ตัง้อยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา่ และมีทอ่นซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดินขึน้มารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึง่ไม่
ใช้ตะปสูกัตวั ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วดันีม้ีอายเุก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพ
เอปิส ึเทพเจ้าแห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สดุใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิส ึและเชิญดื่มน า้ศกัดิ์สทิธ์ิสามสายอนัเกิดขึน้
จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง (ไม่รวมค่าเข้าวดั) จากนัน้เดิน
ตามทาง สมัผสักบัร้านค้าญ่ีปุ่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมือง ที่ระลกึเก่ียวกบัญ่ีปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึน้
ช่ือที่สดุของญ่ีปุ่ น มีให้ทา่นได้เลอืกชิมหลายหลากรส ไมว่่าจะเป็นไส้ถัว่แดงสตูรดัง้เดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือวา่จะ
เป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที่โด่งดงัที่สดุในญ่ีปุ่ น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจ าชาติอย่างเต็ม
รูปแบบซึง่ควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลกึในราคายอ่มเยาว์, เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่ น ทัง้กาน า้ชา ถ้วย ชาม ตา่งๆ และของที่ระลกึ อีก
มากมายนานาชนิด 



 

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนีม้ช่ือเสียงจากเสาโท

ริอิ (Torii gate) สีแดงจ านวนนบัพนั ซึ่งตัง้เรียงกนัเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางนีจ้ะตรงไปยงัป่าในหุบ

เขาอินาริ (Mount Inari) อนัศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งมีความสงู 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณสว่นหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟชิุมิ อินาริเป็นศาล

เจ้าที่ส าคญัที่สดุในหมูศ่าลเจ้าจ านวนนบัพนัท่ีสกัการะเทพอินาริ (Inari) ซึง่เป็นเทพผู้ รักษาข้าว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกนั

ว่าสนุขัจิง้จอกนัน้เป็นผู้น าสารของอินาริ ดงันัน้คณุจะสามารถพบเห็นรูปปัน้สนุขัจิง้จอกได้ทัว่ไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่งนี ้

ศาลเจ้าฟชิุมิ อินาริ มีมาตัง้แตส่มยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794 

 จากนัน้น าทา่นสู ่สถานีรถไฟเกียวโต(Kyoto Station) เป็นสถานีรถไฟฟา้ที่ส าคญั ที่นิยมกนัทัง้ในหมูน่กัทอ่งเที่ยวและคนญ่ีปุ่ นเอง ใช้
เดินทางระหวา่งเมืองในระยะเวลาที่ไมน่าน 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

พักที่ RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า  
 
วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท็ - สนามบนิดอนเมือง                                         (B/-/-) 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดินทางสู ่ปราสาทโอซาก้า (ไมร่วมคา่เข้าปราสาท) ซึง่ถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่และชม
นิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัิและข้าวของเคร่ืองใช้ ตา่งๆของโชกนุ ฮิเดโยชิโตโย
โตมิ ผู้มีค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแหง่นี ้  



 

 

 
น าทา่นเดินทางสู ่ร้านค้าปลอดภาษีดิวตีฟ้รี ช้อปปิง้สนิค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคณุภาพดี 
น าท่านเดินทางสู ่ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนีม้ีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอนัทนัสมยั 

และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่าเป็นย่านแสงสี และบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีก

ทัง้ยงัมีร้านอาหารทะเลขึน้ช่ือมากมาย ซึง่เสน่ห์อย่างหนึง่คือ ทกุร้านจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าให้เป็นรูป

ป ูกุ้ ง และปลาหมกึ ซึง่นกัทอ่งเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลกึอยา่งมาก และร้านค้าทกุแหง่ จะพยายามสร้างจดุเดน่

ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สดุ เพื่อดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้ือ ตกึรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กลูโิกะ 

ผลติภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง 



 

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กบัสนามบินคนัไซ ให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิค้า 

“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสนิค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอปุกรณ์กีฬา, 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และยงัเป็นแหลง่รวมสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผ้าลา่สดุ อาทิ  MK Michel Klein, 
Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, 
Armani ฯลฯ หรือจะเลอืกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเท้าแฟชัน่ 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลอืกซือ้สนิค้าส าหรับคณุหน ู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki 
House และสนิค้าอื่นๆอีกมากมาย  

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิคนัไซ   ประเทศญี่ปุ่น 
อิสระอาหารกลางวันและค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 
ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

23.55  น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ611   ** 

มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน  ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

  

วันที่ 6 สนามบนิดอนเมอืง                                                (B/-/-) 

 

04.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

 

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



 

 

 
** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบนิ , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครัง้ก่อนท า

การออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบนิ

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว

เคร่ืองบนิ

อัตรา  

ท่านละ 

20 – 25 มนีาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 18,900 

21 – 26 มนีาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 18,900 

22 – 27 มนีาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 18,900 

23 – 28 มนีาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 18,900 

24 – 29 มนีาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,000 19,900 

25 – 30 มนีาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,000 19,900 

26 – 31 มนีาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,000 19,900 

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 62 29,999 29,999 29,999 7,000 19,900 

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62 29,999 29,999 29,999 7,000 19,900 

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62 29,999 29,999 29,999 7,000 19,900 

 
 

** อัตรานีย้งัไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 
1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน)  

 



 

 

** ท่านที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดนิทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถ
พ านักได้ไม่เกนิ 15 วัน ต่อครัง้ **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

 
 

อัตราค่าบริการนี ้รวม 

✓ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี 

     สนามบินและคา่ภาษีน า้มนัทกุแหง่ กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที่ยว  

     ใด เที่ยวหนึง่กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงคา่ใช้จา่ยการจองทวัร์แบบ ไมใ่ชต่ัว๋เคร่ืองบิน   



 

 

     ตามที่ตามที่ตารางอตัราคา่บริการระบ ุ

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนญุาตให้โหลดกระเป๋า 

สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร่ืองบนิได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ 

แตท่ัง้นีเ้จ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 

✓ คา่โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบ ุ(พกั 2-3 ทา่น ตอ่ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬาหรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท า

ให้โรงแรมตามรายการท่ีระยเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคณุภาพ

และความเหมาะสมเดิม โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในห้องและคา่พาหนะตา่งๆ 

ที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

× คา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ตอ่ ลกูค้า ผู้ เดินทาง 1 ทา่น รวมไปถึงเด็ก 

ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยสว่นนี ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทกุทา่น ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน และ รุ่นของ

เคร่ืองบินแตล่ะไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้อยูท่ี่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

× คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น 

ทา่นจองวนันี ้กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไมไ่ด้รับยอดเงินตามเวลาที่

ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ 

(Waiting List) ก็จะให้สทิธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  



 

 

• กรณีลกูค้าเดินทางไมไ่ด้ สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไม่สามารถหาคน

มาแทนได้ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลกิการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหัก
คา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋ เคร่ืองบิน 
การจองที่พกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์สว่นใดสว่นหนึง่ให้ทา่นได้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคน

เข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้ง

หลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้

จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้

เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความ

ประสงค์ตอ่ไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลือ่นการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า

เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากท่านลางานแล้วไม่

สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

• กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบั

เจ้าหน้าที่ก่อนทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ และ ตารางบินของทา่อากาศยาน



 

 

เป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนีห้ากเกิดความ

เสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีที่ทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

หรือตัง้แต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมลว่งหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผู้ เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็น

ครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจ้งรายนามคูน่อนกบัเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

• กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง หาก

ทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ทา่นอย่างน้อย 5 หรือ 

7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์นี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟล์ท วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็น

จะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนให้กบัลกูค้าที่ไมรู้่จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ทา่นเดินทาง 1 ทา่น จ าเป็นต้องช าระคา่ห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ 

• หนงัสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ สีโ่มงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ 

ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความ

ระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสงู หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะท้อนเข้าตา 

อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ เหตกุารทางการเมือง การลา่ช้า

ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนีท้างบริษัทจะค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก

กรณีที่จ าเป็นจะต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่

สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึง่ที่ทา่นไมต้่องการได้รับบริการ หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีทอ่งเที่ยวใดที่ไม่

สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่งให้ทา่น เน่ืองจาก

ทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 



 

 

- กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่า

ทวัร์ที่ทา่นช าระเรียบร้อยแล้วไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่ง

หลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก 

และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่า

ไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหนงัสือเดินทาง หากท่านได้สง่เอกสารมาที่

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) 

เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่

บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สดุให้ทา่นได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มาก

ที่สดุ  

- ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบ

ห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะ

อยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ิดกนัเสมอไป) 

- กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่ใช้จ่าย

ให้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การยกเลกิบิน , การประท้วง , การนดัหยดุ

งาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายระหว่างการเดินทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง กรณีทา่นลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามที่ทา่นต้องการ  

- รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้                ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว** 



 

 

 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


