
OSAKA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO (5D3N) 

“KIX02 OSAKA AUTUMN IN MY HEART ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

NIDN193723



 
 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ610 DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซากา ) 14.10-21.55 

XJ611 KIX(โอซากา) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ                                                                          (-/-/-) 

 

11.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 

1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 

อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

** ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได

นํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของ

สายการบิน) กรณีตองการซื้อนํ้าหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพ่ิม จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ** 

14.10น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ 

XJ610    ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
 

21.55น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 

               ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  นําทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

      นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก 

ที่พัก WASHINGTON HOTEL, KANSAI AIRPORT หรือเทียบเทา 

 

 

 



 
 

 

วันที่ 2 
เกียวโต – สะพานโทเคตสึ –  สวนปาไผอราชิยามา – วัดคิโยมิส ึ–  ศาลเจาคิทาโน –              อิออน มอลล                                                                                                                   

(B/L/-)                                                                                                                                            

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต(Kyoto) เมืองหลวงเกาของญี่ปุนมานานกวา 1,000 ป ถูกขนานนามใหวาเปน “เมือง

มรดกโลกสุดย่ิงใหญ” จากการที่ภายในเมืองมีสิ่งปลูกสรางตามวัฒนธรรมที่เกาแกแสนล้ําคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปน

มรดกของยูเนสโกมากที่สุดแหงหน่ึงในโลก  ที่สําคัญเมืองน้ีในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุนกอนจะถูกยายไปยัง

เมืองโตเกียว สิ่งเหลาน้ีน้ีเองเลยทําใหมีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่สวยงามมากดวย

เชนกัน 

 ทําทานเดินเลน สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือที่หลายๆคนรูจักกันในช่ือ Moon Crossing 

Bridge” จากตัวเมืองเมื่อขางสะพานไปจะเปนเหมือนเกาะเล็กๆที่อยูกลางแมนํ้า ภายในเกาะเปนรานขายอาหาร ขาย

สินคา ผูคนนิยมมาเดินเลนเปนจํานวนมากโดยเฉพาะชวงเทศกาลฮานามิหรือฤดูชมซากุระ ถือเปนสะพานที่ทรงคุณคา

ทางประวัติศาสตรมาก เน่ืองจากถูกสรางขึ้นต้ังแตในสมัยเฮอันประมาณในชวง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 หากก็มีการ

บูรณะซอมแซมตัวสะพานอยูเรื่อยๆจนมาถึงในปจจบัุน เรียกไดวาเปนอีกหน่ึงสัญลักษณสําคัญของเมืองอาราชิยามาก็วา

ได ทั้งดวยความเปนมาอันแสนยาวนานรวมไปถึงความงดงามของสะพานที่มีฉากหลังที่สุดยอดสุดๆ จากที่ดานหลังจะ

เห็นภูเขาสูงใหญและสวนดานลางเปนแมนํ้าที่ทั้งสองฝงมีแนบตนซากุระเรียงรายเรียบแมนํ้าไปเรื่อยๆ บอกเลยวาชวงฤดู

ใบไมผลิน่ีสวยขั้นเทพ เรียกไดวาเปนอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอดนิยม 

 



 
 

 

 นําทานเดินทางสู อาราชิยามา(Arashiyama)เปนอีกเขตหน่ึงที่นักทองเที่ยวนิยมมากัน อยูทางตะวักตกของเกียวโต 

โดยเริ่มเปนที่นิยมต้ังแตสมัยเฮอัน (794-1185) เปนตนมา และจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอยางคับคั่ง

ในชวงที่ดอกซากุระบานและชวงใบไมแดงหรือใบไมเปลี่ยนสี ในชวงวันหยุด มีทั้งรานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบ

ก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ สถานที่ที่ไดรับความนิยมอีกที่หน่ึงเมื่อมาถึงเมื่องน้ีไดแก     สวนปาไผอราชิยามา ที่ต้ังอยู

ที่อราชิยามาในเกียวโตน้ันนับเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียง ถาคนที่ช่ืนชอบวิธีชีวิตเรียบงายและยังชอบ

เดินเลนทามกลางบรรยากาศปาๆเปนอีกหน่ึงสถานที่ที่นาสนใจ เพราะที่ปาไผแหงน้ีจะมีเสนทางเล็กๆที่รายลอมไปดวย

ปาไผที่สุดสุดลูกหูลูกตาเดินทีกลิ่นไผหอมนิดๆก็โชยมา  นาจะเปนเพราะปริมาณไผอีกทั้งยังความสูงที่ชวยกันเรื่องความ

รอนไปไดมาก ถาไมอยากเดินก็ยังมีบริการรถลากแบบโบราณๆใหไดลองน่ังกันเพลินๆอีกดวย นอกจากน้ียังจะมีรานขาย

ของที่ระลึกที่เนนสินคาที่ทําจากตนไผและของทองถิ่นเปนหลักไมวาจะเปน ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อสาน

จากไผไวใหไดช็อปปงเปนของฝากอีกมากมาย 

 
 นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือวัดนํ้าใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดที่ใหญและเกาแกต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตาม

แนวนอนต้ังจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมี

อายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวย มั่งคั่ง , 

นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว



 
 

 

ทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมนํ้าศักด์ิสิทธ์ิสามสายอันเกิดขึ้นจาก

ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง  

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! บุฟเฟต นาเบะ 

 นําทานเดินทางสู ศาลเจาคิตาโนเทนมานกุ (Kitano Tenmangu) หน่ึงศาลเจาที่โดดเดนมากๆของ เมืองมรดกโลก

ของเกียวโต เน่ืองจากเปนหน่ึงในสอง ศาลเจาเทนมานกุที่สําคัญที่สุดในญี่ปุน ศาลเจาน่ีมีทั้งความเกาแก ที่น่ียังถือเปน

จุดชมดอกบวย และใบไมแดงที่สวยงามจุดหน่ึง โดยเฉพาะตนบวย(Plum Tree) ที่เปนสิ่งที่อยูคูกับศาลเจามาอยาง

ยาวนาน และยังเปนที่ช่ืนชอบของสุกาวะระ มิชิซาเนะ(Sugawara Michizane) นักปราชญและนักการเมืองช่ือดังคน

หน่ึงในยุคเฮอัน(Heian)เมื่อพันกวาปกอน ผูที่มีความสําคัญแกศาลเจาแหงน้ีมากๆ ถึงกับมีเรื่องเลาตอๆกันมาวาตนบวย

ที่ศาลเจาเทนมานกุที่เกาะคิวชู เกิดจากเมล็ดจากตนที่เกียวโตลอยไปน่ีเองศาลเจาเทนมานกุถูกสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหแด สุ

กาวะระ มิชิซาเนะ(Sugawara Michizane)ซึ่งถูกกันแกลงจนถูกเนรเทศไปอยูที่เกาะคิวชูและเสียชีวิตที่น่ัน จุดกําเนิดเริม

แรกของศาลเจาก็มีภายหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญทั่วประเทศญีปุ่น จนไดกอต้ังศาลเจาคิตาโนเทนมานกุน่ีเอง คนสมัยน้ัน

เช่ือกันมากวาทานสุกาวะระ มิชิซาเนะน้ันมีความเช่ือมโยงกับเทพเทนจิน(Tenjin)ซึ่งเปนเทพเจาแหงการศึกษาตาม



 
 

 

ศาสนาชินโต จนทําใหศาลเจาเทนมานกุจะมักจะมีนักเรียนนักศึกษาเขามาไหวขอพรกันอยางมากมายในทุกๆเทศกาล

สอบ นอกจากที่จะมีทั้งความศักด์ิสิทธ์ิตางๆหรือแมกระทั่งจุดชมวิวงามๆ ในทุกๆวันที่ 25 ของเดือน ก็ยังจะมีการจัดต้ัง

ตลาดนัดสไตลทองถิ่น ของที่นํามาขายก็มีต้ังแตสินคาวินเทจเกาๆ งานแฮนเมดเกๆ ตนไมตางๆ ไปจนถึงอาหารทองถิ่น

สไตลเกียวโต (ความสวยของใบไมเปลี่ยนสี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 
นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใชและอาหารกอนเขาที่พัก โดยภายในเปน

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่

หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผา

แฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาด

ใหญ เปนตน 

คา              อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว 

ที่พัก TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเทา 

 



 
 

 

วันที่ 3 วัดเรียวไกซัง – ทาคายามา –  หมูบานชิราคาวะโกะ - กิฟ ุ                                           (B/L/-)                                                                                          

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานชม วัดเรียวไกซัง (Ryokaizan Yokokura-ji Temple)  โยโกคุราจิ ซึ่งมีการกอสรางเกิดขึ้นเมื่อป 803 

โดย Saicho ในพ้ืนที่ของจังหวัดกิฟุ และภายในวัดยังมีการประดิษฐานสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญถึง 22 รายการ วัด

แหงน้ีมีพระพุทธรูปมากมายและภาพเขียนเกาแกรวมถึงพระมัมมี่ที่มีอายุกวา 200 ป วัดน้ีเปนอีกหน่ึงสถานที่ที่มีช่ือเสียง

ของจุดชมใบไมเปลี่ยนสีของแถบจังหวัดกิฟุ (ความสวยของใบไมเปลี่ยนสี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 
นําทานเดินทางสู ทาคายามา(Takayama) เปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุค

เอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบ

ประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับ

ไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ันแตกตางกับเมืองอ่ืนในญี่ปุนอยางชัดเจนเน่ืองจากความโดดเดนดาน

ขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนที่สวยงาม พ้ืนที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) 

เพ่ือปกปองและอนุรักษพ้ือที่บริเวณชายปา เมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุนด้ังเดิมอยางแทจริง



 
 

 

นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการ

จังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปน

ที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวน

พิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่ ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน   

จากน้ันนําทานเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของ

บานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไม

วาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของคนญี่ปุนโบราณสมัยกอน 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ม้ืออาหารขึ้นชื่อทาคายามา หมูยางใบโฮบะ 

นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Ryokaizan Yokokura-ji Temple) ต้ังอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศ

ญี่ปุน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมี

วิวทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปนบานสไตลญี่ปุนแบบด้ังเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลัง

พนมมืออยู หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใตหลังคาที่กวางขวาง

สําหรับเอาไวเลี้ยงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ีสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมดวยการทองเที่ยว

แบบพอเพียงเปนหลัก 



 
 

 

 
นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใชและอาหารกอนเขาที่พัก โดยภายในเปน

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่

หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผา

แฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาด

ใหญ เปนตน 

ค่ํา       อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

ที่พัก TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 

นารา – นารา ปารค – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง – Duty Free – ชอปปงชินไซบาช ิ                                                   

– สนามบินคันไซ                                                                                                           (B/-

/-)                                                                                                                                        

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองนารา นาราเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุนต้ังแตชวงเริ่มแรกของราชวงศยามาโต (300-600) 

จนกระทั่งเมืองหลวงถูกยายในป 784 ที่เมืองนารามีวัดโทไดจิ ที่มีช่ือเสียงมากจากพระพุทธรูปองคใหญหรือหลวงพอโต 

และมีศาลเจาคาซูงะต้ังอยูในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยูใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยูเปนจํานวนมาก

จึงทําใหสวนแหงน้ีเปนเสมือที่พักผอนหยอนใจสําหรับผูคน เมืองหลวงเกาแกแหงน้ีมีวัดและศาลเจามากมายซึ่งบางแหง

ไดรับการจดทะเบียนเปนมรกดโลก เชน วัดโฮริวจิ ซึ่งเปนวัดไมที่เกาแกที่สุดในโลก ในชวงซากุระบานน้ันภูเขาทางตอน

ใตของนารา เปนอีกจุดหน่ึงที่มีช่ือเสียงในการชมซากุระ น่ันก็คือภูเขาโยชิโนะ ดานบนเขาน้ันสามารถที่จะมองเห็นตน

ซากุระหลายพันตนเรียงรายออกดอกใหชมอยางสวยงาม 

 นําทานเดินทางสู สวนกวาง นารา (Nara Park) บอกเลยวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ 

ภายในสวนเปนที่อยูของกวางจํานวนมาก เมืองนาราน้ันมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทําใหกลายเปนสัญลักษณประจําเมือง

นารา โดยจากเหลานองกวางสุดนารักที่จะไดเห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแหงน้ีจะเปนสวนสาธารณะขนาด

ใหญมากๆในตัวเมืองนารา ใครที่กลัววากวางจะดุก็ไมตองกลัวกันไปคะ เพราะกวางที่น่ีจะคอนขางคุนเคยกันคนมากๆ ะ

บางตัวเช่ืองและแสนรูมากเวอร ขนาดมีการโคงประหน่ึงทําการคํานับเพ่ือของอาหารจากเราเพียงดวย แคจะมีเฉพาะ

บางชวงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยูบางก็ในตอนที่ใหอาหารน่ีแหละคะ ที่มีขนาดบางตัวอาจจะเขามาดึงเสื้อผาหรือกระเปาได 

แนะนําเลยวาใหแตงตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหวางการใหอาหารจะดีสุด  

 



 
 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดโทไดจิ (Todaiji)  ถือเปนโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของ

ประเทศญี่ปุนและยังถือวาเปนวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็วาไดวัดโทไดจิ สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 752 

ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งกอสรางที่สําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุตสึเดน  ซึ่งเปน

ที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุตสึ) วากันวาเปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 

ฟุต แมวาวิหารไมที่เห็นในปจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็

ยังคงมีความย่ิงใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

นําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง โอซากา (Kuromon Ichiba Market)   เปนตลาดที่มีช่ือเสียงและเกาแกมากที่สุดแหง

หน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน ครัวของโอซากา(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศ

ภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา 

ขายทั้งของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิม นอกจากของสดแลวใน

ตลาดก็จะมีพวกรานขายของกุบกิบแทรกตัวอยูบาง เชน อุปกรณทําครัว เสื้อผากระเปาตางๆ แตที่นาสนใจอีกอยางหน่ึง

ของตลาดน้ี ก็คือพวกรานขายขนมแบบทองถิ่น ที่มีทั้งแบบแพคเกจดูบานๆ อินด้ีๆหนอยซึ่งอาจจะไมไดเห็นที่อ่ืนๆ ไป

จนถึงแบบที่มีขายทั่วไป อยางเชนพวก KitKat กลูลิโกะ รสตางๆ 



 
 

 

 
นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 

นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาช ิยานชอปปงช่ือดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอัน

ทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึง

ของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตน

ดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึก

อยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ 

สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุนน่ันเอง 



 
 

 

 
ค่ํา       อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

23.55น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ611 ** ไม

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 

วันที่ 5  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                               (-/-/-)                                                                                                                   

 

03.50น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ 

 

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

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทกุ

ครั้งกอนทาํการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี

ไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

 



 
 

 

อัตราคาบรกิาร 

 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 

ป) 

อัตราเด็ก  

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 

ป) 

อัตราเด็ก  

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัว

เครื่องบิน

อัตรา  

ทานละ 

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 

09 – 13 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

10 – 14 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

11 – 15 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

12 – 16 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

16 – 20 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

17 – 21 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

18 – 22 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

19 – 23 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

21 – 25 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

22 – 26 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

24 – 28 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

25 – 29 ตุลาคม 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 

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 

 

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบนิ 

ในวันเชค็อิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบนิ) 

 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญีปุ่น ไมจําเปนตองยืน่ขอวีซา โดย

สามารถพํานกัไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 

** บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรยีกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

 



 
 

 

อัตราคาบรกิารนี้ รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    

  และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   

  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ   

  ลงใตทองเครือ่งบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้เครื่องบนิไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 

  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรรมธรรม)  

 

อัตราคาบรกิารนี้ ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและ

คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 
 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ 

รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน 

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หาก

ยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา

มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคา

พิเศษจํานวนจํากัด  

• กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม

สามารถหาคนมาแทนได 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัท

จะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ

สํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา 

ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออก

เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ



 
 

 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา

สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายการดําเนินการ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 

หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทาน

เดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน

ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้ง

หากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

• กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยาง

นอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

• กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน

การเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมี

คาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

• กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทาน

เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใด

สวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 



 
 

 

• หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทาน

อยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

• อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับ

สวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพัก

เด่ียวตามที่ระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

• การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจ

เล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะ

ปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวาง

เดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา

ทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  



 
 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนา

ใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ

ตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) 

ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ัง

ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บาง

โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , 

การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ทานตองการ  



 
 

 

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือทานชําระเงนิคาทัวรใหกับทางบริษทัฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนีแ้ลว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 


