
 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งที่สนามบินสวุรรณภมูิ(BKK) 
XJ610 BKK(สวุรรณภมู)ิ - KIX(โอซากา้) 12.20-20.05 
XJ611 KIX(โอซากา้) - BKK(สวุรรณภูม)ิ 21.20-01.15+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 



 



วนัที่ 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูิ)  - สนามบินคนัไซ                                                                                     (–/–/D) 
09.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ  สุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดลุพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

12.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เม ืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่ น  โดยสายการบิน THAI AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ610 

20.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

ค ํา่          บริการอาหาร เซตเบนโตะ 
ที่พกั IZUMIOTSU KANKU WASHINTON หรอืเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมิยามะ เป็นชุมชนทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่อายของยุคสมยัก่อน มบีา้นโบราณกระจายอยูท่ ัว่
พืน้ที่กว่า 200 หลงัคาเรอืน มลีกัษณะคลา้ยๆหมู่บา้นเลก็ๆ และชุมชนหลายๆชุมชนกระจดักระจายไปตามทาง
แคบหุบเขาที่คดเคี้ยว แหล่งท่องเที่ยวหลกัของที่น่ีคือหมูบ้านทางทิศเหนือ เรียกว่า คายาบูกิ โน ซาโตะ 
KAYABUKI NO SATO ซึ่งมกีระท่อมหลงัคาสูงอยู่ในพื้นที่เกือบ 40 หลงั แต่ละบ้านมกีารอนุรกัษ์รูปแบบตวั
อาคารดา้นนอกดว้ยวฒันธรรมแบบดัง้เดมิทีม่ชี ื่อเสยีงเกี่ยวกบัการมุงหลงัคาแบบ KAYABUKI เป็นบา้นจรงิๆทีม่ี
คนอยู่อาศยัจรงิๆ จึงทําให้อาจไม่สะดวกให้คนเข้าไปดูภายในตวับ้าน ยงัจะมพีพิธิภณัฑ์คายาบูก ิโน ซาโตะ
(KAYABUKI NO SATO FOLK MUSEUM) ทีเ่ปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดเ้ขา้มาชมกนั ภายในนัน้มกีารจดัแสดง
เครื่องมอืแบบดัง้เดมิ และอุปกรณ์เครื่องใชใ้นบา้นโบราณเมื่อสมยัสบิปีก่อน ถดัจากพพิธิภณัฑค์ายาบูก ิโน ซา
โตะไมไ่กลนกั เป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑอ์นิดโิงะ(LITTLE INDIGO MUSEUM) เป็นทีจ่ดัแสดงศลิปะและสตูดโิอการ
ยอ้มสผีา้อนิดโิงะ นอกจากนัน้ยงัมคีาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึตัง้อยู่ใกล้ๆ ทีจ่อดรถนักท่องเทีย่วอกีดว้ย ทีน่ี่ยงั
จะมกีจิกรรมใหน้กัทอ่งเทีย่วไดล้องทาํกนัอกีดว้ย (ไมร่วมคา่เขา้ชมพพิธิภณัฑ)์ 

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

วนัที่ 2 หมู่บา้นมิยามะ - ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – วดัคิโยมิสึ -  อิออน มอลล  ์                                              (B/L/–)  



 นําทา่นเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยูท่างตอน
ใตข้องเกยีวโต ศาลเจา้แห่งน้ีมชีื่อเสยีงจากเสาโทรอิ ิสแีดงจาํนวนนับพนั ซึง่ตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงคเ์สน้ทางเดนิ
อยูบ่รเิวณหลงัอาคารหลกั เสน้ทางน้ีจะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอนิาร ิ(MOUNT INARI) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ึง่มคีวามสงู 
233 เมตร และเป็นอาณาบรเิวณส่วนหน่ึงของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่าํคญัทีสุ่ดในหมูศ่าลเจา้
จํานวนนับพนัที่สกัการะเทพอนิาร ิ(INARI) ซึ่งเป็นเทพผูร้กัษาขา้ว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกนัว่า
สุนขัจิง้จอกนัน้เป็นผูนํ้าสารของอนิาร ิดงันัน้คณุจะสามารถพบเหน็รูปปัน้สุนขัจิง้จอกไดท้ัว่ไปในอาณาบรเิวณศา
สนสถานแหง่น้ี ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิมมีาตัง้แตส่มยัโบราณ กอ่นการก่อตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวดัน้ําใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้น
กนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืน
เรอืนไทย วดัน้ีมอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้
แห่งความรํ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วย
ทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่ม
น้ําศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-
หลอ่ สายสาม แขง็แรง  

 



นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่อิออน มอลล  ์เพือ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายใชส้อ่ย ซือ้ของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั โดยภายใน
เป็นห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่น มี
รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจาํหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ี
ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย  เช่น  MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 
ARCADE และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค ํา่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
ที่พกั  CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ นาราปารค์ (NARA PARK) หน่ึงในสวนสาธารณะทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของญีปุ่่ น มขีนาดใหญ่ซึง่สรา้ง
ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 โดยเป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยม เน่ืองจากมกีวางอาศยัอยู่เป็นจํานวนมากเกอืบ 1,200 
ตวั และกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา ขอ้ควรระวงั : ควรแต่งกายใหร้ดักุม และระมดัระวงัในระหว่างให้
อาหารกวาง 

 
 นําทา่นเดนิทางสู่ วดัโทไดจิ (TODAIJI TEMPLE) จดัเป็นโบราณสถานทีเ่ก่าแก่และมคีวามสาํคญัทีส่ดุแห่งหน่ึง

ของประเทศญี่ปุ่ น และยงัถอืว่าเป็นวดัทีม่นีักท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในนารา โดยวดัโทไดจแิห่งนี้สร้างขึน้
เมือ่ปี ค.ศ. 752 ในชว่งทีพ่ระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุด สิง่ก่อสรา้งทีส่าํคญัของวดัน้ี คอื วหิารไมห้ลงั
ใหญ่ ไดบุตสเึดน ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพอ่โต (ไดบุตส)ึ ว่ากนัว่าเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมี
ความสงู 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้า่วหิารไมท้ีเ่หน็ในปัจจุบนัน้ีมขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิ
ทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แตก่ย็งัคงมคีวามยิง่ใหญ่จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  

วนัที่ 3 นาราปารค์  - วดัโทไดจิ – THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK                                           (B/L/-)  



 
เที่ยง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตช์าบ ูชาบ ู

นําท่านสู ่สวนลาํรึกงานเอก๊ซ์โป 70 (EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK)เป็นสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้บน
พืน้ทีท่ีเ่คยจดังาน JAPAN WORLD EXPO เมือ่ปี ค.ศ. 1970 ซึง่ถอืวา่เป็นหน่ึงในงานทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดงานหน่ึงใน
ประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ นยุคหลงัสงครามโลก จงึมกีารสรา้งสวนน้ีขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึการจดังานในครัง้นัน้ สวนลาํรึ
กงานเอ๊กซ์โป มขีนาดค่อนขา้งใหญ่ นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้ว ภายในมสีิง่ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น 
สวนหยอ่มสไตล์ญี่ปุ่ นทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของประเทศ, พพิธิภณัท์ของพืน้เมอืง, สวนสนุก, สปา และ
สวนดอกไม ้นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัเป็นอกีหน่ึงจุดชมทวิลปิทีส่วยงามมากของเมอืงโอซากา้ดว้ย (การบานของดอกทวิ
ลปิปกตจิะอยู่ในช่วงปลายมนีาคม – กลางเมษายน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิพ์าท่าน
ไปยงัสว่นอืน่ของ EXPO 70 COMMEMORATIVE ในการณีทีด่อกทวิลปิไมบ่าน) 

 
ใหท้า่นอสิระ LALAPORT EXPOCITY ทีน่ี่กค็อืแหง่ชอ้ปป้ิงหา้งรา้นตา่ง ๆ แบรนดเ์นม รา้นอาหาร FOOD 
PAVILION (ฟู้ดพาวลิเลีย่น) ทีเ่ป็นศนูยอ์าหารขนาดใหญ่มาก ๆ นอกจากน้ีกม็รีา้นหนงัสอื รา้นสตารบ์คั รา้นคา้



ชัน้นําทัว่ไป ทีน่ี่มหีมดเลย รวมไปถงึรา้นขายของถูก 100 เยน หรอื ไดโซะกม็นีะ กวา้งมาก ๆ เรยีกไดว้า่เดนิ 1 
วนักไ็มพ่อจรงิ ๆ สาํหรบัการชอ้ปป้ิงทีน่ี่ 

ค ํา่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
ที่พกั  CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั โดยมไีกดใ์หค้าํแนะนํา ไมม่รีถใหบ้รกิาร 
 ยูนิเวอรแ์ซล สต ูดิโอ ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเตน้ระทกึใจจากหนังดงัที่ท่านชื่นชอบ 
เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง “แบค็ดราฟท”์ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเรื่อง“จรูาสสคิพาร์ค” นัง่เรอืเพื่อพบ
กบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกบั “จอว์” ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะ
จอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครื่องเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท่้านพสิจูน์ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบั
โซนใหม ่“วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสุดน่ารกัชื่อดงัของ
ญีปุ่่ น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET หรอืสนุกสนานกบัโซนใหม่ THE WIZARDING WORLD 
OF HARRY POTTER ที่สรา้งเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ 
โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการสาํรวจหอ้งเรยีนเวทมนตร์
คาถา ยา่นฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพอ่มดและแมม่ดทัง้หลาย และทีไ่มค่วรพลาดชมิคอื บตั
เตอรเ์บยีร์ เครื่องดื่มทีไ่ดร้บัความนิยมในโลกของพอ่มดและแมม่ดแห่งน้ี [ไมม่แีอลกฮอล]์ และทีพ่ลาดไม่ไดค้อืใน
โซนน้ีที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน HARRY POTTER AND THE FORBIDDEN 
JOURNEY ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความตื่นเตน้เรา้ใจใหท้่านเสมอืน
ท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทเีดยีว ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเครื่องเล่นนานา
ชนิดอยา่งจุใจ 
 ชม แม่นํ้าโอคาว่า(OKAWA RIVER) ทีไ่หลผ่านดา้นหน้าของปราสาทโอซากา้และยงัเป็นทีต่ ัง้ของจุดชมซากุระ
ริมแม่น้ําที่ข ึ้นชื่อ 2 แห่งคือ สวนเคมะซากุระโนะมิยะ บนฝัง่ของเขตKITA โดยเฉพาะช่วงระหว่างสะพาน 
TENMABASHI จนถงึสะพาน SAKURANOMIYABASHI จะมตี้นซากุระถงึประมาณ 4,800 ต้น ทําให้มผีูม้าชม
ความงามของดอกซากุระอย่างเนืองแน่นทัง้วนัและกลางคนื สวนเคมะซากรุะโนะมิยะ เป็นสวนสาธารณะ
กว้างขวางยาวถึง 4.2 กิโลเมตรที่ครอบคลุมทัง้ 2 ฝัง่แม่น้ําโอกาวะริมแม่น้ําทางฝัง่ขวานัน้เรียงรายไปด้วย
สถาปัตยกรรมตน้ยุคเมจ ิเช่น โรงกษาปณ์ และ เซม็ปุคุง(SENPUKAN) อาคารแบบตะวนัตกทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโอ
ซากา้ เสน่หข์องทีน่ี่อยู่ทีเ่มื่อย่างเขา้สู่ฤดูดอกซากุระบาน ถนนทีข่นาบไปดว้ยตน้ซากุระจะถูกยอ้มไปดว้ยสชีมพู
สดใส ทําใหเ้ราสามารถชมทศันียภาพของแม่น้ําอนัสวยงามได ้และสามารถเพลดิเพลนิกบัเรอืสําราญชมดอกไม้
รมิแมน้ํ่าโอกาวะไดด้ว้ย  
 OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN ความลกึลบัใตท้อ้งทะเล กลางเมอืงโอซาก้า สมัผสัความลกึลบัใตท้้องทะเล 
กบัอควาเรยีมขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงโอซากา้ ชมสตัว์นานาพนัธุ์ ถูกจดัเป็นอควาเรยีมที่ดทีีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น
และเอเชยี ภายในพพิธิภณัฑ์จดัแสดงเหล่าสิง่มชีวีติไวต้ามถิน่ที่อยู่ มใีห้ชมถงึ 15 ตู้ จดัแสดงให้ชมทัง้สตัว์น้ํา 
สตัว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา สตัว์เลื้อยคลาน นก สตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม สตัว์ไม่มกีระดูกรวมไปถงึพชืพนัธุ์ต่าง ๆ มากถงึ 
30,000 ชวีติ ราว 620 สายพนัธุ ์โดยจะจดัสิง่มชีวีติประเภทต่าง ๆ เอาไวร้่วมกนัแบบใกลเ้คยีงกบัระบบนิเวศน์ใน
ธรรมชาตมิากทีสุ่ด เราจงึจะไดเ้หน็สิง่มชีวีติมากมายอาศยัอยูใ่นอควาเรยีมแหง่น้ีภายใตก้ารจดัแสดงทีเ่สมอืนจรงิ 

วนัที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั                                                                                                          (B/-/–)     



 ตึกอ ูเมดะ สกาย UMEDA SKY BUILDING จุดชมวิวโอซาก้า ที่สูงเหนือพื้น 173 เมตร ทําให้เราสามารถ
มองเห็นทวิทศัน์ของโอซาก้าได้โดยรอบกนัที่ ตึกอูเมดะ สกาย (UMEDA SKY BUILDING) สถาปัตยกรรมสุด
ไฮเทค นอกจากจะมจุีดชมววิสวยๆ แลว้ ทีน่ี่ยงัม ีCAFE SKY 40 ใหไ้ดไ้ปนัง่จบิเครื่องดื่มเพลนิๆ บอกเลยว่า ชลิ
สดุๆ 

เท่ียง-ค ํา่  อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
ที่พกั  CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถกูสรา้งขึน้ในชว่งครึง่หลงัของศตวรรษ

ที ่16 เพื่อเป็นทีพ่าํนักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่ก่อสรา้ง
จนถงึเสรจ็สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ น แต่ทว่า 
ปราสาทโอซากา้ทีก่่อสรา้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถูกเผาทําลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิกําแพง
หนิและยากุระ (หอสงัเกตุการณ์) ทีเ่หน็น้ี จงึไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้ใหมใ่นสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทกถ็ูกสรา้งขึน้
ใหม่หลงัจากนัน้ แมก้ระนัน้ ในปัจจุบนัปราสาทโอซาก้ากย็งัคงไดร้บัการดูแลใหอ้ยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและ
ยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหน่ึงในสามปราสาททีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในญีปุ่่ น เทยีบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุ
มาโมโตะ(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นในปราสาท) 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตย์ากินิก ุ

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสาํอาง อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพด ี

วนัที่ 5 ปราสาทโอซาก้า  – DUTY FREE – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – ล่องเรอื DOTON – สนามบินคนัไซ    (B/L/–)  



นําทา่นเดนิทางสู ่ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นน้ีมรีา้นคา้
เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้สาํหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นน้ีถอืวา่เป็น
ยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้นําแหง่หน่ึงของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่น
ของยา่นน้ีคอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 

 
นําทุกท่าน ล่องเร ือ DOTON แมน้ํ่าโทดงโบรเิป็นแมน้ํ่าทีอ่ยูท่างใตข้องโอซากา้ในยา่นโทดงโบร ิเรอืปกตทิีใ่ชค้อื 
"DOTON"  คุณสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการล่องเรอืไดอ้ย่างสนุกสนาน โดยเสน้ทางเรอืเริม่จากการออกจาก
ท่าเรอืชื่อ TAZAEMONBASHI มุง่หน้าไปยงัสะพาน NIPPONBASHI และสะพาน UKINIWABASHI ก่อนจะวน
กลับไปที่สะพาน TAZAEMONBASHI อีกครัง้ โดยระหว่างทางจะผ่านสะพาน EBISUBASHI และสะพาน 
DOTONBORIBASHI ซึ่งเป็นศูนยร์วมจุดท่องเที่ยวสําคญัและป้ายกูลโิกะอนัชื่อดงัที่คุณสามารถถ่ายรูปไดจ้าก
บนเรอื สาํหรบัเวลาทีใ่ชล้่องเรอืแต่ละรอบจะอยู่ทีป่ระมาณ 20 นาท ีโดยเริม่ตัง้แต่เวลา 13:00 น. ไปจนถงึเวลา 
21:00 น. ในวนัหยดุสดุสปัดาหแ์ละวนัทีม่ลีกูคา้จาํนวนมากอาจใชเ้รอืลาํอื่น 
ขอ้ควรระวงั: การใหบ้รกิารอาจถกูระงบัเนื่องจากสภาพอากาศ  สตัวท์ะเลหรอืระดบัน้ําขึน้น้ําลง อาจมกีารใชเ้รอื
ทีแ่ตกต่างกนัในการดาํเนินการ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสถานการณ์ และเรอืประเภทน้ีไมม่หีลงัคา หากฝนตกคุณสามารถ
นําเสื้อกนัฝนมาด้วยได ้แมว้่าทางเรอืไม่มบีรกิารเสื้อกนัฝนใหแ้ต่ทางเรอืยนิดทีี่จะถอืของให้คุณได ้และกรุณา
อยา่ใชร้ม่ระหวา่งล่องเรอื หากมกีารยกเลกิการเดนิเรอื ทางบรษิทัจะคนืเงนิใหท้า่นละ 800 เยน 

ค ํา่  อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
19.00 นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เม ืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่ น 
21.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที่ 

XJ611 

01.15 เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
************************************************* 

วนัที่ 6    กรงุเทพ (สวุรรณภมูิ)                                                                                                                  (–/–/–) 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพ่ิมอตัรา 
ท่านละ 

10-15 เมษายน 2566 56,999 56,999 8,500 

12-17 เมษายน 2566 BUS1 57,999 57,999 8,500 

12-17 เมษายน 2566 BUS2 57,999 57,999 8,500 
ในกรณีที่ JOIN LAND (ไมใ่ช้ต ัว๋เคร ื่องบิน) ราคาท่านละ 24,500 บาท 

** ไม่ม ีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายุไม ่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่ม ีที่นัง่บนเครื่องบิน)** 

 
ข้อสาํคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีที่ห้อง TRP เต ็ม 
ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ชาํระค่าห้องพกัเดี่ยว 

- อตัรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือ เดินทางไทยเท่านัน้  กรณีถือหนังสือ เดินทางต่างประเทศ  ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเก ็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร  ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น รถ
บสันําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

สาํคญั!! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากที่ด ้านหน้า
เคาน์เตอรเ์ช็คอิน  หรือจากด่านตรวจคนเข้าเม ืองก ็ตาม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม ่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 



กรณีต้องการต ัดกร ุ๊ปส่วนต ัว  กร ุ๊ปเหมาที่สถานะผ ู้เดินทางเป็น  เด ็กนักเร ียน  นักศึกษา คร ู  ธ ุร กิจขายตรง
เครื่อ งส ําอ าง หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ  หรือคณะที่ต้อ งการให้ เ พ่ิมสถานที่ขอด ูงาน  กร ุณาติ ดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที่เพื่อทาํราคาให้ใหม่ทกุคร ัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่นําเทีย่วตามรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ
วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยืน่เองเท่านัน้ 
- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 
- คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 
- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษน้ํีามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลกูคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อตัราน้ียงัไม่รวมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน



สามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางที่ครอบคล ุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีที่ไม่ม ีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืติดโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใชใ้นการยนืยนั เพื่อทําการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเก็บ
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจําครัง้ที ่1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งสาํเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทั
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใด
ไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง
กบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น คา่มดัจําตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์



ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 

หมายเหต  ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่าน
จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระ
คา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอํีานาจในการตดัสนิใจหรอืให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงสําหรบัการ
ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก
เกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีี่
จาํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

**เม ือ่ท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี้แล ้ว** 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


