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OSAKA KYOTO NAGOYA FREE DAY (6D3N) 
“KIX03 OSAKA 7th HEAVEN” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินดึก กลบัดึก เท่ียวสดุคุ้ม 
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บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ612 DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซากา้ ) 01.15-08.40 
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)                                                                                                            (-/-/-) 
 

22.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้
การตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อน
ออกเดนิทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิโดยมนี ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิ
ได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม จ าเป็นต้องมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ** 

 

วนัท่ี 2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – เกียวโต – อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ อารา

ชิยาม่า – วดัคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าคิตาโนะ                                                                             (-/L/-) 
 
01.15น  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิ

ที ่XJ612    ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
08.40น      เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่เมอืงไทย 

               ประมาณ 2 ชัว่โมง)  น าทุกท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น 

“เมอืงมรดกโลกสุดยิง่ใหญ่” จากการทีภ่ายในเมอืงมสีิง่ปลูกสร้างตามวฒันธรรมที่เก่าแก่แสนล ้าค่าจนไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกของยูเนสโกม้ากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก  ทีส่ าคญัเมอืงนี้ในอดตียงัเคยเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นก่อน

จะถูกยา้ยไปยงัเมอืงโตเกยีว สิง่เหล่านี้นี้เองเลยท าใหม้แีหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมมากมาย รวมถงึจุดชมซากุระ

ทีส่วยงามมากดว้ยเชน่กนั 

 น าท่านเดนิทางสู่ อาราชิยาม่า(Arashiyama)เป็นอกีเขตหนึ่งทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของเกยีว

โต โดยเริม่เป็นทีน่ิยมตัง้แต่สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นตน้มา และจะมนีักท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วชมกนัอย่างคบั

คัง่ในชว่งทีด่อกซากุระบานและชว่งใบไมแ้ดงหรอืใบไมเ้ปลีย่นสี ในชว่งวนัหยุด มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณ

โดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้รบัความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมอืงนี้ก็คือ  ป่าไผ่แห่งอรา

ชิยาม่า (Arashiyama Bamboo Groves) นี้ตัง้อยู่ตนีเขาในเมอืงอราชยิาม่า เกยีวโต ตลอดสองขา้งทางนัน้ราย

รอบไปด้วยตน้ไผ่ทีเ่สยีดแทงกอขึน้ไปบนฟ้าสูงไม่ต ่ากว่าสบิเมตร ปกคลุมทางเดนิทีล่าดเอยีงไปตามเนินเขาอย่าง

งดงาม เส้นทางนี้เราสามารถเดนิชมความงามของธรรมชาต ิซึมซบัความสดชื่นของกลิน่ไผ่ ฟังเสยีงเสยีดสขีองกอ

ไผ่ที่เคล้ากบัเสียงลม ตลอดจนสามารถขีจ่กัรยานเพื่อท่องป่าไผ่ได้ รวมถึงสามารถใชบ้ริการของรถลากโบราณ

ละเลยีดความงามของป่าไผไ่ดด้ว้ยเชน่กนั ซึ่งกจิกรรมนี้เป็นทีน่ิยมในหมู่คนญี่ปุ่ นและนกัท่องเทีย่วมากทเีดยีว 
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กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ต์ 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต น าชมวดัคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือวดัน ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อน

ซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึ่งไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธิกีาร

เขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึ

เทพเจ้าแห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่

สวยทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่ม

น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ 

สายสาม แขง็แรง  

  
น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานก(ุKitano Tenmanguหนึ่งศาลเจ้าที่โดดเด่นมากๆของ เมอืงมรรดก

โลกของเกยีวโต เนื่องจากเป็นหนึ่งในสอง ศาลเจา้เทนมานกุทีส่ าคญัทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ศาลเจา้นี่มที ัง้ความเก่าแก่ ทีน่ี่ยงั

ถอืเป็นจุดชมดอกบ๊วย และใบไม้แดงที่สวยงามจุดหนึ่ง โดยเฉพาะต้นบ๊วย(Plum Tree) ที่เป็นสิง่ที่อยู่คู่กบัศาลเจา้

มาอย่างยาวนาน และยงัเป็นทีช่ ืน่ชอบของสุกาวะระ มชิซิาเนะ(Sugawara Michizane) นกัปราชญ์และนกัการเมอืง

ชือ่ดงัคนหนึ่งในยุคเฮอนั(Heian)เมื่อพนักวา่ปีก่อน ผูท้ีม่คีวามส าคญัแก่ศาลเจา้แห่งนี้มากๆ ถงึกบัมเีรื่องเล่าต่อๆกนั

มาว่าต้นบ๊วยทีศ่าลเจ้าเทนมานกุทีเ่กาะควิชู เกดิจากเมลด็จากต้นทีเ่กยีวโตลอยไปนี่เองศาลเจ้าเทนมานกุถูกสรา้ง
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ขึน้เพื่ออุทศิให้แด่ สุกาวะระ มชิซิาเนะ(Sugawara Michizane)ซึ่งถูกกนัแกล้งจนถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะควิชูและ

เสยีชวีติทีน่ัน่ จุดก าเนิดเรมิแรกของศาลเจา้กม็ภีายหลงัเกดิภยัพบิตัคิรัง้ใหญ่ทัว่ประเทศญี่ปุ่ น จนไดก้่อตัง้ศาลเจา้คิ

ตาโน่เทนมานกุนี่ เอง คนสมัยนัน้เชื่อกันมากว่าท่านสุกาวะระ มิชิซาเนะนัน้มีความเชื่อมโยงกบัเทพเทนจิน

(Tenjin)ซึ่งเป็นเทพเจา้แห่งการศกึษาตามศาสนาชนิโต จนท าใหศ้าลเจ้าเทนมานกุจะมกัจะมนีกัเรยีนนักศกึษาเขา้

มาไหวข้อพรกนัอย่างมากมายในทุกๆเทศกาลสอบ นอกจากที่จะมทีัง้ความศกัดิส์ทิธิต์่างๆหรอืแม้กระทัง่จุดชมววิ

งามๆ ในทุกๆวนัที่ 25 ของเดอืน กย็งัจะมกีารจดัตัง้ตลาดนดัสไตล์ท้องถิน่ ของที่น ามาขายกม็ตีัง้แต่สนิคา้วนิเทจ

เก่าๆ งานแฮนเมดเก๋ๆ ตน้ไมต้่างๆ ไปจนถงึอาหารทอ้งถิน่สไตลเ์กยีว 

  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จบัจ่ายใชส้่อย ซื้อของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ที่พกั โดยภายใน

เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น มรีา้นคา้ที่

หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน  นอกจากนี้ยงัมรี้าน

เสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรม์าร์เกต

ขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัท่ี         TOYOKO INN MEIEKI MINAMI HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 3 โซกิ ปารค์ -  หบุเขาโครงัเค -  ปราสาทอินุยามะ  –   โอซาก้า                                         (B/L/-) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางมาชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี ่สวนโซกิ (SOGI PARK) เป็นเทศกาลชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วนโซก ิ( Sogi 

Park) เมอืงโทค ิ(Toki) จงัหวดักฟุิ (Gifu) ใบเมเป้ิลสแีดงทีส่ะทอ้นกบัผนืน ้าดงักระจกเงาสะทอ้นตน้ไมก้ลบัดา้น 

และมกีารประดบัไฟไลทอ์พัในยามค ่าคนือนังดงาม จนไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น 1 ในจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีต่อ้งไปในญี่ปุ่ น 

เพราะสวยงามทัง้เวลากลางวนัและกลางคนื (ความสวยของใบไมเ้ปลีย่นส ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาโครงัเค(Korankei) อยู่ตดิกบัภูเขาออิโิมร(ิMount Iimori) ใกลเ้มอืงนาโงย่า (Nagoya) 

นบัวา่เป็นหุบเขาทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วสดุของเมอืง สิง่ทีด่งัทีสุ่ดนัน่กค็อื การเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยมากมาย 

ความดงัของทีน่ี่ไม่ไดเ้ฉพาะระดบัเมอืงเท่านัน้ เพราะทีน่ี่นัน้ขึน้ชือ่วา่เป็นจุดทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึ่งส าหรบัชมใบไมเ้ปลีย่น

สใีนฤดูใบไมร้่วงของภูมภิาคชบุุ เนื่องจากเป็นทีต่ ัง้ของวดัโคจาคุจ(ิKojakuji Temple) รอบๆวดัเตม็ไปดว้ยตน้เมเป้ิล 

ทวิทศัน์ของใบไมส้แีดงเหลอืงจะเกดิขึน้ประมาณกลางเดอืน-ปลายเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี (ความสวยของใบไม้

เปลีย่นส ีขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
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น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทอินุยามะ(Inuyama Castle) ตัง้อยู่ด้านบนของเนินเขาเลก็ๆทีต่ดิแม่น ้าคโิซ เป็น 1 ใน 

12 อนัดบัของปราสาทดัง้เดมิในญี่ปุ่ น ต่างจากทีอ่ื่นๆทีก่ลายเป็นซากปรกัหกัพงัเนื่องจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละ

สงครามในปลายยุคศกัดนิาปี ค.ศ.1867 เนื่องจากนี่ทีน่ัน้ยงัตดิอนัดบั 1 ใน 4 ปราสาทที่ก าหนดให้เป็นสมบตัขิอง

ชาต ิร่วมกบัอกี 3 แห่งคอื Himeji Castle, Matsumoto Castle และ Hikone Castle อกีดว้ย เรยีกไดว้า่เป็นปราสาท

อนัทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา ตวัปราสาทเองกม็คีวามเก่าแก่หลายรอ้ยปี โดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1537  ความที่

ไม่ไดถู้กท าลายและยงัคงมกีารอนุรกัษ์ดูแลอย่างดที าใหเ้ราจะสามารถเหน็ไดถ้งึสถาปัตยกรรมโบราณแท้ๆ ทีห่าดูได้

ยากมากๆในญี่ปุ่ น โครงสร้างหลกัทัง้หมดสร้างขึน้ด้วยไม้และก้อนหนิ และตกแต่งภายในไว้อย่างสวยงาม แต่

ปัจจุบนัได้สร้างลฟิต์และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆเพิม่เตมิ กไ็ม่ได้ลดคุณค่าของความโบราณที่แทจ้รงิลงแมแ้ต่

น้อย สิง่ที่ถอืเป็นไฮไลท์ส าคญั คอืหอคอยของปราสาทแห่งนี้นัน้ถอืว่าเป็นหนึ่งในหอคอยเก่าแก่ที่สุดของประเทศ

ญี่ปุ่ นยงัคงสภาพอยู่จนถงึปัจจุบนั โดยเราสามารถขึน้บนัไดสูง 4 ชัน้ ทีน่ านกัท่องเทีย่วไปสู่ช ัน้บนสุดเพือ่ชมทวิทศัน์

ที่งดงามรอบๆปราสาทและแม่น ้าคโิซ และห้องต่างๆในแต่ละชัน้ รวมถงึห้องที่ใชส้อดส่องศตัรูที่เขา้ใกล้ปราสาท 

และหอ้งพกัทีม่รีูส าหรบัโยนหนิเตอืนภยัเมื่อขา้ศกึเขา้มารุกราน (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) 
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หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ กรงุโอซาก้า 

ค า่ อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัท่ี         CHISUN INN HONMACHI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรย์นิูเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั                                      (B/-/-) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร อสิระตามอธัยาศยัใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่า

รถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อเดนิทางเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วชือ่ดงั อาท ิ

-  โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพพิธิภณัฑ์สตัวน์ ้าในร่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬทีม่ขีนาด

ใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทติย์ ที่มขีนาดตวัใหญ่ราคาประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตากบั

สตัวม์ชีวีติใตน้ ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

-  วดัชิเทน็โนจิ วดัที่มอีายุเก่าแก่ที่สุดของเมอืงโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่ น 

โดยมจีุดเด่นอยู่ที ่เจดยี์ 5 ชัน้อนัวจิติร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป

หลายองค ์ 
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-  EXPO CITY   ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เอก็ซ์

โปซติีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพื่อระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซ์โป ทีจ่ดัขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซุอิ

ตะ จงัหวดัโอซาก้า มเีนื้อที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มแีหล่งความบนัเทงิมากมาย 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ

กจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

เอก็ซ์โปซติี ้ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั  

 
หรอืท่านที่สนใจเดนิทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก ค่าเครื่องเล่น รวมถึงค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง) ร่วมสนุกท้าทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนังดงัทีท่่านชื่นชอบ เช่น ฉาก

เพลงิไหมจ้ากเรื่อง “แบค็ดราฟท”์ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสคิพารค์” นัง่เรอืเพื่อพบกบัความน่า

สะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และ

สนุกสนานไปกบัเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่านพสิูจน์ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนั

เดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารกัชื่อดงัของญี่ปุ่ น Hello 

Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืสนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพื่อเอา

ใจเหล่าสาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ 

อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการส ารวจห้องเรยีนเวทมนตรค์าถาย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาด
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ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทัง้หลาย และทีไ่ม่ควรพลาดชมิคอื บตัเตอรเ์บยีร ์ เครื่องดื่มทีไ่ดร้บัความนิยมในโลกของ

พ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มแีอลกฮอล]์ และทีพ่ลาดไม่ไดค้อืในโซนนี้ทีถ่อืวา่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ดของโลก 

คอืโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มกีารสร้างดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะ

สรา้งความตื่นเตน้เรา้ใจใหท้่านเสมอืนท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกบัแฮรร์ีพ่อตเตอรเ์ลยทเีดยีว ใหท้่านได้

สนุกสนานต่อกบัเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ  

 
 เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี         CHISUN INN HONMACHI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 5 
นารา – นารา ปารค์ – วดัโทไดจิ – DUTY FREE –  ตลาดคโุรมง – ชินไชบาชิ -   สนามบินโอซาก้า  
                                                                                                                                                  (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                   

 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนารา นาราเคยเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นตัง้แต่ช่วงเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) 
จนกระทัง่เมอืงหลวงถูกยา้ยในปี 784 ที่เมอืงนารามวีดัโทไดจ ิที่มชีื่อเสยีงมากจากพระพุทธรูปองคใ์หญ่หรอืหลวง
พ่อโต และมศีาลเจา้คาซูงะตัง้อยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณภายในสวนมกีลางอาศยัอยู่เป็น
จ านวนมากจงึท าให้สวนแห่งนี้เป็นเสมอืที่พกัผ่อนหย่อนใจส าหรบัผูค้น เมอืงหลวงเก่าแก่แห่งนี้มวีดัและศาลเจ้า
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มากมายซึ่งบางแห่งได้รบัการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก เช่น วดัโฮริวจ ิซึ่งเป็นวดัไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วง
ซากุระบานนัน้ภูเขาทางตอนใตข้องนารา เป็นอกีจุดหนึ่งทีม่ชี ือ่เสยีงในการชมซากุระ นัน่กค็อืภูเขาโยชโินะ ดา้นบน
เขานัน้สามารถทีจ่ะมองเหน็ตน้ซากุระหลายพนัตน้เรยีงรายออกดอกใหช้มอย่างสวยงาม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนกวาง นารา (Nara Park) บอกเลยวา่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีด่งัมากๆของเมอืงนาราเลยนะคะ 
ภายในสวนเป็นทีอ่ยู่ของกวางจ านวนมาก เมอืงนารานัน้มกีวางเกอืบ 1200 ตวั ซึ่งท าใหก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ า
เมืองนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารักที่จะได้เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแห่ง นี้จะเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตวัเมอืงนารา ใครที่กลวัว่ากว้างจะดุกไ็ม่ต้องกลวักนัไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จะ
ค่อนขา้งคุน้เคยกนัคนมากๆ ะบางตวัเชือ่งและแสนรูม้ากเวอ่ร ์ขนาดมกีารโคง้ประหนึ่งท าการค านบัเพื่อของอาหาร
จากเราเพยีงดว้ย แค่จะมเีฉพาะบางช่วงทีอ่าจดูหงุดหงดิดุไปยู่บ้างกใ็นตอนทีใ่หอ้าหารนี่แหล่ะค่ะ ทีม่ขีนาดบางตวั
อาจจะเขา้มาดงึเสือ้ผา้หรอืกระเป๋าได ้แนะน าเลยวา่ใหแ้ต่งตวัรดักุมทะมดัทะแมงและมคีวามระมดัระวงัระหวา่งการ
ใหอ้าหารจะดสีุด  

 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทไดจิ (Todaiji)  ถอืเป็นโบราณสถานที่มคีวามเก่าแก่และส าคญัที่สุดแห่งหนึ่งของ

ประเทศญี่ปุ่ นและยงัถอืวา่เป็นวดัทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในนาราเลยกว็า่ไดว้ดัโทไดจ ิสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุด สิง่ก่อสร้างที่ส าคญัของวดันี้ คือ วหิารไม้หลงัใหญ่ ไดบุตสึ
เดน  ซึ่งเป็นที่ประดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุตส)ึ ว่ากนัว่าเป็นอาคารไม้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามสูง 157 
ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้า่วหิารไมท้ีเ่หน็ในปัจจุบนันี้มขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิทีเ่คยถูกไฟไหม้
ไปจากภยัสงคราม แต่กย็งัคงมคีวามยิง่ใหญ่จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
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กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market)   เป็นตลาดที่มชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ด
แห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มี
บรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เลก็ๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเตม็ไปด้วยร้านค้าต่างๆ
กว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ของสด และแบบพร้อมทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ด้ชมิ 
นอกจากของสดแล้วในตลาดก็จะมีพวกร้านขายของกุบกบิแทรกตวัอยู่บ้าง เช่น อุปกรณ์ท าครวั เสื้อผ้ากระเป๋า
ต่างๆ แต่ทีน่่าสนใจอกีอย่างหนึ่งของตลาดนี้ กค็อืพวกรา้นขายขนมแบบทอ้งถิน่ ทีม่ที ัง้แบบแพคเกจดูบา้นๆ อนิดี้ๆ
หน่อยซึ่งอาจจะไม่ไดเ้หน็ทีอ่ ื่นๆ ไปจนถงึแบบทีม่ขีายทัว่ไป อย่างเชน่พวก KitKat กลูลโิกะ รสต่างๆ 
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น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดี 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกบั
รา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึ่งย่านนี้ถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบนัเทงิ
ชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ย่างหนึ่งคอื ทุกรา้นจะประดบั
ประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลกึอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นใหแ้ก่ร้านของตนให้ไดม้ากที่สุด เพื่อ
ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นม
ชือ่ดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง 
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ค า่ อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบนิคนัไซ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
23.55น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ611 

** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

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

03.50น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 

 

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

 

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

หน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
31 ตค. – 05 พย. 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

01 – 06 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
06 – 11 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
07 – 12 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
08 – 13 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
13 – 18 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
14 – 19 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
15 – 20 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
21 – 26 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
27 พย. – 02 ธค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
28 พย. – 03 ธค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
29 พย. – 04 ธค. 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 ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
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** 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 กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน 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) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรรมธรรม)์  

 

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

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

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

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

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

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

ทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

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

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
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** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เชค็อินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีีท่า่น

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่สว่น

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่น

อย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกค้าทีไ่ม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บรกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่

กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
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สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีี่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามที่สุด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

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

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


