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OSAKA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO (5D3N) 
“KIX02 OSAKA AUTUMN IN MY HEART ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 
XJ610 DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซากา้ ) 14.10-21.55 
XJ611 KIX(โอซากา้) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคนัไซ                                                                          (-/-/-) 
 
11.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั
ฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม 
จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ** 

14.10น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ610    ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
21.55น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่เมอืงไทย 

               ประมาณ 2 ชัว่โมง)  น าทุกท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

      น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

ท่ีพกั WASHINGTON HOTEL, KANSAI AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 2 
เกียวโต – สะพานโทเคตสึ –  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วดัคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าคิทาโน –              
อิออน มอลล ์                                                                                                                  (B/L/-)                                                                                                                                            
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต(Kyoto) เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น 

“เมอืงมรดกโลกสุดยิง่ใหญ่” จากการทีภ่ายในเมอืงมสีิง่ปลูกสรา้งตามวฒันธรรมทีเ่ก่าแก่แสนล ้าค่าจนไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกของยูเนสโก้มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก  ที่ส าคญัเมอืงนี้ในอดตียงัเคยเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ น

ก่อนจะถูกยา้ยไปยงัเมอืงโตเกยีว สิง่เหล่านี้นี้เองเลยท าใหม้แีหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมมากมาย รวมถงึจุดชม

ซากุระทีส่วยงามมากดว้ยเชน่กนั 

 ท าท่านเดนิเล่น สะพานโทเงต็สึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรอืที่หลายๆคนรู้จกักนัในชื่อ Moon Crossing 

Bridge” จากตวัเมอืงเมื่อขา้งสะพานไปจะเป็นเหมอืนเกาะเลก็ๆทีอ่ยู่กลางแม่น ้า ภายในเกาะเป็นร้านขายอาหาร 

ขายสนิคา้ ผูค้นนิยมมาเดนิเล่นเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะชว่งเทศกาลฮานามหิรอืฤดูชมซากุระ ถอืเป็นสะพานที่

ทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตรม์าก เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ในสมยัเฮอนัประมาณในชว่ง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 

หากกม็กีารบูรณะซ่อมแซมตวัสะพานอยู่เรื่อยๆจนมาถงึในปัจจุบนั เรยีกได้ว่าเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ส าคญัของ

เมอืงอาราชยิาม่ากว็า่ได ้ทัง้ดว้ยความเป็นมาอนัแสนยาวนานรวมไปถงึความงดงามของสะพานที่มฉีากหลงัที่สุด

ยอดสุดๆ จากทีด่า้นหลงัจะเหน็ภูเขาสูงใหญ่และส่วนดา้นล่างเป็นแม่น ้าทีท่ ัง้สองฝัง่มแีนบตน้ซากรุะเรยีงรายเรยีบ

แม่น ้าไปเรื่อยๆ บอกเลยวา่ชว่งฤดูใบไมผ้ลนิี่สวยขัน้เทพ เรยีกไดว้า่เป็นอกีหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยม  
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 น าท่านเดนิทางสู่ อาราชิยาม่า(Arashiyama)เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของ

เกยีวโต โดยเริม่เป็นทีน่ิยมตัง้แต่สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นต้นมา และจะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเที่ยวชมกนั

อย่างคบัคัง่ในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วงใบไมแ้ดงหรอืใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงวนัหยุด มทีัง้ร้านคา้ ร้านอาหาร 

และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้รบัความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึง เมื่องนี้ได้แก่     

สวนป่าไผอ่ราชิยาม่า ที่ตัง้อยู่ทีอ่ราชยิาม่าในเกยีวโตนัน้นับเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิี่มชีื่อเสยีง ถ้า

คนทีช่ ืน่ชอบวธิชีวีติเรยีบง่ายและยงัชอบเดนิเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ีน่่าสนใจ เพราะที่

ป่าไผแ่ห่งนี้จะมเีสน้ทางเลก็ๆทีร่ายลอ้มไปดว้ยป่าไผท่ีสุ่ดสดุลูกหูลูกตาเดนิทกีลิน่ไผห่อมนิดๆกโ็ชยมา  น่าจะเป็น

เพราะปรมิาณไผ่อกีทัง้ยงัความสูงที่ช่วยกนัเรื่องความร้อนไปได้มาก ถ้าไม่อยากเดนิกย็งัมบีรกิารรถลากแบบ

โบราณๆใหไ้ดล้องนัง่กนัเพลนิๆอกีด้วย นอกจากนี้ยงัจะมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่น้นสนิคา้ทีท่ าจากตน้ไผ่และของ

ทอ้งถิน่เป็นหลกัไม่วา่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรอืเสือ้สานจากไผ่ไวใ้หไ้ดช้อ็ปป้ิงเป็นของฝากอกี

มากมาย 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรอืวดัน ้าใส ที่ตดิรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนั

ตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึ่งไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืน
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เรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่ง

ความร ่ารวย มัง่ค ัง่ , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีสุ่ดใน

กรุงเกียวโต มองเห็นววิทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกบัวหิารของวดัคิโยมสิึ และเชญิดื่มน ้า

ศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ 

สายสาม แขง็แรง  

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานก ุ(Kitano Tenmangu) หนึ่งศาลเจา้ทีโ่ดดเด่นมากๆของ เมอืงมรดก

โลกของเกยีวโต เนื่องจากเป็นหนึ่งในสอง ศาลเจา้เทนมานกุทีส่ าคญัทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ศาลเจา้นี่มที ัง้ความเก่าแก่ ทีน่ี่

ยงัถอืเป็นจุดชมดอกบ๊วย และใบไมแ้ดงทีส่วยงามจุดหนึ่ง โดยเฉพาะตน้บ๊วย(Plum Tree) ทีเ่ป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัศาล

เจ้ามาอย่างยาวนาน และยังเป็นที่ชื่นชอบของสุกาวะระ มิชิซาเนะ(Sugawara Michizane) นักปราชญ์และ

นักการเมอืงชื่อดงัคนหนึ่งในยุคเฮอนั(Heian)เมื่อพนักว่าปีก่อน ผูท้ี่มคีวามส าคญัแก่ศาลเจา้แห่งนี้มากๆ ถงึกบัมี

เรื่องเล่าต่อๆกนัมาว่าตน้บ๊วยที่ศาลเจ้าเทนมานกุที่เกาะควิชู เกดิจากเมลด็จากตน้ทีเ่กยีวโตลอยไปนี่เองศาลเจา้

เทนมานกุถูกสรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหแ้ด่ สุกาวะระ มชิซิาเนะ(Sugawara Michizane)ซึ่งถูกกนัแกลง้จนถูกเนรเทศไป

อยู่ที่เกาะควิชูและเสยีชวีติทีน่ัน่ จุดก าเนิดเรมิแรกของศาลเจ้ากม็ภีายหลงัเกดิภยัพบิตัคิรัง้ใหญ่ทัว่ประเทศญี่ปุ่ น 

จนไดก้่อตัง้ศาลเจา้คติาโน่เทนมานกุนี่เอง คนสมยันัน้เชือ่กนัมากวา่ท่านสุกาวะระ มชิซิาเนะนัน้มคีวามเชือ่มโยง
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กบัเทพเทนจิน(Tenjin)ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการศกึษาตามศาสนาชนิโต จนท าให้ศาลเจ้าเทนมานกุจะมกัจะมี

นักเรยีนนักศกึษาเขา้มาไหวข้อพรกนัอย่างมากมายในทุกๆเทศกาลสอบ นอกจากทีจ่ะมทีัง้ความศกัดิส์ทิธิต์่างๆ

หรอืแม้กระทัง่จุดชมววิงามๆ ในทุกๆวนัที่ 25 ของเดอืน กย็งัจะมกีารจดัตัง้ตลาดนัดสไตล์ท้องถิน่ ของที่น ามา

ขายกม็ตีัง้แต่สนิค้าวนิเทจเก่าๆ งานแฮนเมดเก๋ๆ ต้นไม้ต่างๆ ไปจนถงึอาหารท้องถิน่สไตล์เกยีวโต (ความสวย

ของใบไมเ้ปลีย่นส ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล ์เพื่อใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้่อย ซื้อของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ที่พกั โดยภายใน

เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมูน่กัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น มรีา้นคา้

ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้น

เสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์

มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค่า              อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพกั TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3 วดัเรียวไกซงั – ทาคายาม่า –  หมู่บา้นชิราคาวะโกะ - กิฟ ุ                                           (B/L/-)                                                                                          
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชม วดัเรียวไกซงั (Ryokaizan Yokokura-ji Temple)  โยโกคุราจ ิซึ่งมกีารก่อสรา้งเกดิขึน้เมื่อปี 

803 โดย Saicho ในพื้นที่ของจงัหวดักฟุิ และภายในวดัยงัมกีารประดษิฐานสมบตัทิางวฒันธรรมที่ส าคญัถงึ 22 
รายการ วดัแห่งนี้มพีระพุทธรูปมากมายและภาพเขยีนเก่าแก่รวมถงึพระมมัมีท่ีม่อีายุกวา่ 200 ปี วดันี้เป็นอกีหนึ่ง
สถานที่ที่มชีื่อเสยีงของจุดชมใบไม้เปลี่ยนสขีองแถบจงัหวดักฟุิ (ความสวยของใบไม้เปลี่ยนส ีขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ) 

 
น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียม

ประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยู่บรเิวณที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ ด ารงไวซ้ึ่งบรรยากาศ

และขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเก่าแก่ไวไ้ด้เป็นอย่างด ีเปรยีบได้กบัเมอืงทีไ่ดร้บัพรใหเ้ตม็เป่ียมไปด้วย

วฒันธรรมอนัดงีาม ย้อนกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกต่างกบัเมอืงอื่นในญี่ปุ่ นอย่าง

ชดัเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและววิทวิทศัน์ที่สวยงาม พื้นที่บรเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูก

ปกคลองโดยตรงจากรฐับาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรกัษ์พือ้ทีบ่รเิวณชายป่า เมอืงทาคายาม่า ซึ่งยงัคง

ความเป็นบ้านเมอืงแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่างแท้จรงิน าท่านชมสถานทีส่ าคญัเมื่อครัง้อดตี ที่ท าการเก่าเมอืงทาคา

ยาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง

ของโชกุนโตกุกาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรฐัในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่า้มพ้น
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ยุคสมยัมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพจิารณาคด ีห้องขงันักโทษ โรงครวั และ

หอ้งพกัของเจา้หน้าที ่ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน   

จากนัน้น าท่านเดนิชม เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ ซึ่งเตม็ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์แบบ
ของบ้านในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลอืกซื้อของที่ระลกึพื้นเมอืงและเกบ็เกี่ยวบรรยากาศอนัน่า
ประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนญี่ปุ่ นโบราณ
สมยัก่อน 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ! มือ้อาหารขึน้ช่ือทาคายาม่า หมูย่างใบโฮบะ 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Ryokaizan Yokokura-ji Temple) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ 
ประเทศญี่ปุ่ น ได้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายใน
หมู่บ้านแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ที่หลงัคาบ้านเป็นแนวสโลป
คล้ายๆ กบัมอืคนที่ก าลงัพนมมอือยู่ หลงัคาสร้างจากคานไมท้ีแ่ขง็ แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวไดอ้ย่างด ี
แถมมหีอ้งใตห้ลงัคาทีก่วา้งขวางส าหรบัเอาไวเ้ลี้ยงหนอนไหมอกีด้วย คนในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร 
ท านา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล ์เพื่อใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้่อย ซื้อของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ที่พกั โดยภายใน

เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมูน่กัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น มรีา้นคา้

ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้น

เสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์

มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค า่       อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ท่ีพกั TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4 
นารา – นารา ปารค์ – วดัโทไดจิ – ตลาดคโุรมง – Duty Free – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ                                                    
– สนามบินคนัไซ                                                                                                           (B/-/-)                                                                                                                                        

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนารา นาราเคยเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นตัง้แต่ชว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) 

จนกระทัง่เมอืงหลวงถูกยา้ยในปี 784 ทีเ่มอืงนารามวีดัโทไดจ ิทีม่ชี ือ่เสยีงมากจากพระพุทธรูปองคใ์หญ่หรอืหลวง
พ่อโต และมศีาลเจ้าคาซูงะตัง้อยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณภายในสวนมกีลางอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมากจงึท าใหส้วนแห่งนี้เป็นเสมอืทีพ่กัผ่อนหย่อนใจส าหรบัผูค้น เมอืงหลวงเก่าแก่แห่งนี้มวีดัและศาล
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เจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รบัการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก เช่น วดัโฮริวจิ ซึ่งเป็นวดัไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
ในชว่งซากุระบานนัน้ภูเขาทางตอนใตข้องนารา เป็นอกีจุดหนึ่งทีม่ชี ือ่เสยีงในการชมซากุระ นัน่กค็อืภูเขาโยชโินะ 
ดา้นบนเขานัน้สามารถทีจ่ะมองเหน็ตน้ซากุระหลายพนัตน้เรยีงรายออกดอกใหช้มอย่างสวยงาม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนกวาง นารา (Nara Park) บอกเลยวา่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีด่งัมากๆของเมอืงนาราเลยนะ
คะ ภายในสวนเป็นทีอ่ยู่ของกวางจ านวนมาก เมอืงนารานัน้มกีวางเกอืบ 1200 ตวั ซึ่งท าใหก้ลายเป็นสญัลกัษณ์
ประจ าเมอืงนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารกัที่จะได้เหน็กนัในระยะประชดิภายในบรเิวณสวนแห่งนี้จะเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตวัเมอืงนารา ใครที่กลวัว่ากวา้งจะดุกไ็ม่ต้องกลวักนัไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จะ
ค่อนข้างคุ้นเคยกนัคนมากๆ ะบางตวัเชื่องและแสนรู้มากเว่อร์ ขนาดมีการโค้งประหนึ่งท าการค านับเพื่อของ
อาหารจากเราเพยีงดว้ย แค่จะมเีฉพาะบางชว่งทีอ่าจดูหงุดหงดิดุไปยู่บา้งก็ในตอนทีใ่หอ้าหารนี่แหล่ะคะ่ ทีม่ขีนาด
บางตวัอาจจะเขา้มาดงึเสื้อผา้หรอืกระเป๋าได้ แนะน าเลยว่าให้แต่งตวัรดักุมทะมดัทะแมงและมคีวามระมดัระวงั
ระหวา่งการใหอ้าหารจะดสีุด  

 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทไดจิ (Todaiji)  ถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวามเก่าแก่และส าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ

ประเทศญี่ปุ่ นและยงัถอืว่าเป็นวดัที่มนีักท่องเที่ยวมาเยอืนมากที่สุดในนาราเลยกว็่าได้วดัโทไดจ ิสร้างขึน้เมื่อปี 
ค.ศ. 752 ในชว่งทีพ่ระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุด สิง่ก่อสรา้งทีส่ าคญัของวดันี้ คือ วหิารไมห้ลงัใหญ่ ได
บุตสเึดน  ซึ่งเป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุตส)ึ วา่กนัวา่เป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามสูง 
157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้า่วหิารไมท้ีเ่หน็ในปัจจุบนันี้มขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิทีเ่คยถูก
ไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แต่กย็งัคงมคีวามยิง่ใหญ่จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
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กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคโุรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market)   เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเก่าแก่มากทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รบัสมญานามว่าเป็น ครวัของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กนัเลยทีเดียว มี
บรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เลก็ๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ
กวา่ 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิ 
นอกจากของสดแล้วในตลาดกจ็ะมพีวกร้านขายของกุบกบิแทรกตวัอยู่บ้าง เช่น อุปกรณ์ท าครวั เสื้อผา้กระเป๋า
ต่างๆ แต่ที่น่าสนใจอกีอย่างหนึ่งของตลาดนี้ ก็คือพวกร้านขายขนมแบบท้องถิ่น ที่มีทัง้แบบแพคเกจดูบ้านๆ 
อนิดี้ๆ หน่อยซึ่งอาจจะไม่ไดเ้หน็ทีอ่ ื่นๆ ไปจนถงึแบบทีม่ขีายทัว่ไป อย่างเชน่พวก KitKat กลูลโิกะ รสต่างๆ 
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น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดี 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี้านคา้เก่าแก่ปะปนไปกบั
ร้านค้าอนัทนัสมยั และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และ
บนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรี้านอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่หอ์ย่างหนึ่งคอื ทุกร้าน
จะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ด้
มากที่สุด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ 
ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง 
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ค า่       อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบนิคนัไซ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
23.55น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ 

XJ611 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

วนัท่ี 5  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                         (-/-/-)                                                                                                                   
 

03.50น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 

 

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

 

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

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็  

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็  

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดินทาง ตลุาคม – พฤศจิกายน 62 
09 – 13 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
10 – 14 ตลุาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
11 – 15 ตลุาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
12 – 16 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
16 – 20 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 
17 – 21 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
18 – 22 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
19 – 23 ตลุาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
21 – 25 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
22 – 26 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
24 – 28 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
25 – 29 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
01 - 05 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
06 - 10 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
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07 - 11 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
08 - 12 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
13 - 17 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
14 - 18 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
15 - 19 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
20 - 24 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
21 - 25 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
22 - 26 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน 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 **  
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** 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) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
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ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
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การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

ก ับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 
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 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บรกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
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ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


