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บนิดว้ยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู(ิBKK) 

XJ610 BKK(สวุรรณภมู)ิ - KIX(โอซากา้) 12.20-20.05 

XJ611 KIX(โอซากา้) - BKK(สวุรรณภมู)ิ 21.20-01.15+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  - สนามบนิคนัไซ                                                                                     

(–/–/D) 

 

09.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 

4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิ THAI AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น

ออกเดนิทาง  

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก

ฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

12.20 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ เมอืงโอซากา้  ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI 

AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ610 

20.05 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

ค า่           บรกิารอาหาร เซตเบนโตะ 

ทีพ่กั IZUMIOTSU KANKU WASHINTON หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมยิามะ  

 ชมุชนทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของยคุสมัยกอ่น มบีา้นโบราณกระจายอยูท่ั่วพืน้ทีก่ว่า 200 หลังคาเรอืน มี

ลักษณะคลา้ยๆหมู่บา้นเล็กๆ และชมุชนหลายๆชมุชนกระจัดกระจายไปตามทางแคบหุบเขาทีค่ดเคีย้ว 

แหล่งท่องเทีย่วหลักของทีน่ี่คือหมูบา้นทางทศิเหนือ เรยีกว่า คายาบูก ิโน ซาโตะ KAYABUKI NO 

SATO ซึง่มกีระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพืน้ทีเ่กอืบ 40 หลัง แต่ละบา้นมกีารอนุรักษ์รูปแบบตัวอาคารดา้น

นอกดว้ยวัฒนธรรมแบบดัง้เดมิทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับการมงุหลังคาแบบ KAYABUKI เป็นบา้นจรงิๆทีม่คีน

วนัที ่2 
หมูบ่า้นมยิามะ - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– วดัคโิยมสิ ึ-  ออิอน มอลล ์                                              

(B/L/–)                                                                                                                                       
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อยูอ่าศัยจรงิๆ จงึท าใหอ้าจไมส่ะดวกใหค้นเขา้ไปดภูายในตัวบา้น ยงัจะมพีพิธิภณัฑค์ายาบกู ิโน ซาโตะ

(KAYABUKI NO SATO FOLK MUSEUM) ทีเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดเ้ขา้มาชมกัน ภายในนัน้มกีาร

จัดแสดงเครือ่งมอืแบบดัง้เดมิ และอปุกรณ์เครือ่งใชใ้นบา้นโบราณเมือ่สมัยสบิปีกอ่น ถัดจากพพิธิภัณฑ์

คายาบกู ิโน ซาโตะไมไ่กลนัก เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑอ์นิดโิงะ(LITTLE INDIGO MUSEUM) เป็นทีจ่ัด

แสดงศลิปะและสตดูโิอการยอ้มสผีา้อนิดโิงะ นอกจากนัน้ยงัมคีาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึตัง้อยูใ่กล ้ๆ ที่

จอดรถนักท่องเทีย่วอกีดว้ย ทีน่ี่ยังจะมกีจิกรรมใหนั้กท่องเทีย่วไดล้องท ากันอกีดว้ย (ไม่รวมค่าเขา้ชม

พพิธิภณัฑ)์ 

 

 

 

เทีย่ง     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

  

  น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ(FUSHIMI INARI SHRINE)  

  ศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกยีวโต ศาลเจา้แห่งนี้มชี ือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิสแีดง

จ านวนนับพัน ซึง่ตัง้เรยีงกนัเป็นอโุมงคเ์สน้ทางเดนิอยูบ่รเิวณหลังอาคารหลัก เสน้ทางนี้จะตรงไปยังป่า

ในหุบเขาอนิาร ิ(MOUNT INARI) อันศักดิส์ทิธิซ์ ึง่มคีวามสงู 233 เมตร และเป็นอาณาบรเิวณสว่นหนึง่

ของศาลเจา้ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคัญทีส่ดุในหมูศ่าลเจา้จ านวนนับพันทีส่ักการะเทพอนิาร ิ

(INARI) ซึง่เป็นเทพผูรั้กษาขา้ว ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต เชือ่กันว่าสนัุขจิง้จอกนัน้เป็นผูน้ าสาร

ของอนิาร ิดังนัน้คณุจะสามารถพบเห็นรปูปัน้สนัุขจิง้จอกไดท้ั่วไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาล

เจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิมมีาตัง้แตส่มยัโบราณ กอ่นการกอ่ตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึ(KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวัดน ้าใส  

 ตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคใหม ่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่

บรเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซงุวางเรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีง

ของตัววหิารใหญ ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วัดนีม้อีายเุกา่แกย่ ิง่กวา่กรงุเกยีว

โต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระ

โพธสิัตวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุในกรุงเกยีวโต มองเห็นววิ

ทวิทัศนข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอัน

เกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทือกเขา โดยเชือ่ว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม 

แข็งแรง  

 

 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ออิอน มอลล ์ 

ใหท้า่นไดจั้บจา่ยใชส้อ่ย ซือ้ของใชแ้ละอาหารกอ่นเขา้ทีพั่ก โดยภายในเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่

นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 

150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่น

มากมาย เชน่ MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซปุเปอร์

มารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ 

 

ค า่           อสิระอาหารตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   CITY ROUTE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่นาราปารค์ (NARA PARK)  

 หนึง่ในสวนสาธารณะทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น มขีนาดใหญซ่ึง่สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 โดยเป็น 

 สถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิม เนื่องจากมกีวางอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเกอืบ 1,200 ตัว และกลายมาเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงนารา ขอ้ควรระวัง : ควรแตง่กายใหรั้ดกมุ และระมดัระวังในระหวา่งใหอ้าหารกวาง 

 

 

  

  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัโทไดจ ิ(TODAIJI TEMPLE)  

  จัดเป็นโบราณสถานทีเ่กา่แกแ่ละมคีวามส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น และยังถอืว่าเป็น

วัดทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในนารา โดยวัดโทไดจแิห่งนี้สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 752 ในชว่งที่

พระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงจนถงึขดีสดุ สิง่กอ่สรา้งทีส่ าคัญของวัดนี ้คอื วหิารไมห้ลังใหญ ่ไดบตุสเึดน 

ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพอ่โต (ไดบตุส)ึ ว่ากันว่าเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงู 

157 ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แมว้า่วหิารไมท้ีเ่ห็นในปัจจบุนันีม้ขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิที่

เคยถกูไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แตก่็ยงัคงมคีวามยิง่ใหญจ่นไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  

วนัที ่3 
นาราปารค์ - วดัโทไดจ ิ– THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK                                           

(B/L/-)                    
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เทีย่ง     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟตช์าบ ูชาบ ู

 

น าทา่นสู ่สวนร าลกึงานเอก๊ซโ์ป 70 (EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK) 

สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้บนพืน้ทีท่ีเ่คยจัดงาน JAPAN WORLD EXPO เมือ่ปี ค.ศ. 1970 ซึง่ถอืว่าเป็น

หนึง่ในงานทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุงานหนึง่ในประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ นยคุหลังสงครามโลก จงึมกีารสรา้งสวนนี้ข ึน้เพือ่

เป็นอนุสรณ์ถงึการจัดงานในครัง้นัน้ สวนล ารกึงานเอ๊กซโ์ป มขีนาดค่อนขา้งใหญ่ นอกจากบรรยากาศที่

รม่รืน่แลว้ ภายในมสี ิง่ทีน่่าสนใจอกีมากมาย เชน่ สวนหยอ่มสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับตน้ๆของ

ประเทศ, พพิธิภณัทข์องพืน้เมอืง, สวนสนุก, สปา และสวนดอกไม ้นอกจากนีท้ีน่ีย่งัเป็นอกีหนึง่จดุชมทวิ

ลปิทีส่วยงามมากของเมอืงโอซากา้ดว้ย (การบานของดอกทวิลปิปกตจิะอยูใ่นชว่งปลายมนีาคม – กลาง

เมษายน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศทางบรษัิทขอสงวนสทิธิพ์าท่านไปยังส่วนอืน่ของ EXPO 70 

COMMEMORATIVE ในการณีทีด่อกทวิลปิไมบ่าน) 
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  ใหท้า่นอสิระ LALAPORT EXPOCITY  

  แหลง่ชอ้ปป้ิงหา้งรา้นตา่ง ๆ แบรนดเ์นม รา้นอาหาร FOOD PAVILION (ฟู้ดพาวลิเลีย่น) ทีเ่ป็น

ศนูยอ์าหารขนาดใหญม่าก ๆ นอกจากนีก้็มรีา้นหนังสอื รา้นสตารบ์คั รา้นคา้ชัน้น าทัว่ไป ทีน่ีม่หีมดเลย 

รวมไปถงึรา้นขายของถกู 100 เยน หรอื ไดโซะก็มนีะ กวา้งมาก ๆ เรยีกไดว้า่เดนิ 1 วันก็ไมพ่อจรงิ ๆ 

ส าหรับการชอ้ปป้ิงทีน่ี ่

 

ค า่           อสิระอาหารตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   CITY ROUTE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศัย โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน า ไมม่รีถใหบ้รกิาร 

 ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่

ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” 

น่ังเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว์” ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 

1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่น

พสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม ่“วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET หรอื

สนุกสนานกบัโซนใหม ่THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวก

ของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์

อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกับการส ารวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา ย่านฮอกมที รา้นขายของ

แปลกประหลาดของเหลา่พอ่มดและแมม่ดทัง้หลาย และทีไ่มค่วรพลาดชมิคอื บัตเตอรเ์บยีร ์เครือ่งดืม่ที่

วนัที ่4 
อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                                          

(B/-/–)                                                                                                                                                                                                                                                     
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ไดรั้บความนยิมในโลกของพอ่มดและแมม่ดแห่งนี้ [ไมม่แีอลกฮอล]์ และทีพ่ลาดไมไ่ดค้อืในโซนนี้ทีถ่อื

ว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่ดทีี่สุดของโลก คอืโซน HARRY POTTER AND THE FORBIDDEN 

JOURNEY ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมยัในการถา่ยภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจใหท้า่น

เสมอืนท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกับแฮรร์ีพ่อตเตอรเ์ลยทเีดยีว ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกับ

เครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

 ชม แมน่ า้โอคาวา่(OKAWA RIVER) ทีไ่หลผ่านดา้นหนา้ของปราสาทโอซากา้และยังเป็นทีต่ัง้ของ

จุดชมซากุระรมิแม่น ้าทีข่ ึน้ชือ่ 2 แห่งคอื สวนเคมะซากรุะโนะมยิะ บนฝ่ังของเขตKITA โดยเฉพาะชว่ง

ระหว่างสะพาน TENMABASHI จนถงึสะพาน SAKURANOMIYABASHI จะมตีน้ซากุระถงึประมาณ 

4,800 ตน้ ท าใหม้ผีูม้าชมความงามของดอกซากรุะอยา่งเนอืงแน่นทัง้วันและกลางคนื สวนเคมะซากุระ

โนะมยิะ เป็นสวนสาธารณะกวา้งขวางยาวถงึ 4.2 กโิลเมตรทีค่รอบคลุมทัง้ 2 ฝ่ังแมน่ ้าโอกาวะรมิแมน่ ้า

ทางฝ่ังขวานัน้เรียงรายไปดว้ยสถาปัตยกรรมตน้ยุคเมจ ิเชน่ โรงกษาปณ์ และ เซ็มปุคุง(SENPUKAN) 

อาคารแบบตะวันตกทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโอซากา้ เสน่หข์องทีน่ี่อยูท่ีเ่มือ่ยา่งเขา้สูฤ่ดูดอกซากรุะบาน ถนนที่

ขนาบไปดว้ยตน้ซากุระจะถูกยอ้มไปดว้ยสีชมพูสดใส ท าใหเ้ราสามารถชมทัศนียภาพของแม่น ้าอัน

สวยงามได ้และสามารถเพลดิเพลนิกบัเรอืส าราญชมดอกไมร้มิแมน่ ้าโอกาวะไดด้ว้ย  

 OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN ความลกึลับใตท้อ้งทะเล กลางเมอืงโอซากา้ สัมผัสความลกึลับใต ้

ทอ้งทะเล กับอควาเรยีมขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงโอซากา้ ชมสัตวน์านาพันธุ ์ถูกจัดเป็นอควาเรยีมทีด่ี

ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นและเอเชยี ภายในพพิธิภณัฑจั์ดแสดงเหลา่สิง่มชีวีติไวต้ามถิน่ทีอ่ยู ่มใีหช้มถงึ 15 ตู ้

จัดแสดงใหช้มทัง้สัตวน์ ้า สัตวค์รึง่บกครึง่น ้า สัตวเ์ลือ้ยคลาน นก สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม สัตวไ์ม่มกีระดูก

รวมไปถงึพืชพันธุ์ต่าง ๆ มากถงึ 30,000 ชวีติ ราว 620 สายพันธุ์ โดยจะจัดสิง่มชีวีติประเภทต่าง ๆ 

เอาไวร้ว่มกนัแบบใกลเ้คยีงกบัระบบนเิวศนใ์นธรรมชาตมิากทีส่ดุ เราจงึจะไดเ้ห็นสิง่มชีวีติมากมายอาศัย

อยูใ่นอควาเรยีมแหง่นีภ้ายใตก้ารจัดแสดงทีเ่สมอืนจรงิ 

 ตกึอเูมดะ สกาย UMEDA SKY BUILDING จดุชมววิโอซากา้ ทีส่งูเหนอืพืน้ 173 เมตร ท าใหเ้ราสามารถ

มองเห็นทิวทัศน์ของโอซากา้ไดโ้ดยรอบกันที่ ตึกอูเมดะ สกาย (UMEDA SKY BUILDING) 

สถาปัตยกรรมสุดไฮเทค นอกจากจะมจีุดชมววิสวยๆ แลว้ ทีน่ี่ยังม ีCAFE SKY 40 ใหไ้ดไ้ปน่ังจบิ

เครือ่งดืม่เพลนิๆ บอกเลยวา่ ชลิสดุๆ 

 

เทีย่ง-ค า่   อสิระอาหารตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   CITY ROUTE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

  น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้  

  สญัลักษณ์ของเมอืง ถกูสรา้งขึน้ในชว่งครึง่หลังของศตวรรษที ่16 เพือ่เป็นทีพ่ านักของโทโยโท

ม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญีปุ่่ นใหเ้ป็นหนึง่เดยีวในสมัยนัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่กอ่สรา้งจนถงึเสร็จสมบรูณ์ยาวนาน

กว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของญีปุ่่ น แต่ทว่า ปราสาทโอซากา้ที่

กอ่สรา้งขึน้ในยคุสมยันัน้ถกูเผาท าลายไปพรอ้มกบัการลม่สลายของตระกลูโทโยโทม ิก าแพงหนิและยา

กรุะ (หอสงัเกตกุารณ์) ทีเ่ห็นนี ้จงึไดรั้บการฟ้ืนฟขูึน้ใหมใ่นสมยัเอโดะ สว่นตัวปราสาทก็ถูกสรา้งขึน้ใหม่

หลังจากนัน้ แมก้ระนัน้ ในปัจจบุนัปราสาทโอซากา้ก็ยงัคงไดรั้บการดแูลใหอ้ยูใ่นสภาพทีน่่าเกรงขามและ

ยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึง่ในสามปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในญีปุ่่ น เทยีบเท่ากับปราสาทนาโกย่าและ

ปราสาทคมุาโมโตะ(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นในปราสาท) 

 

 

 

วนัที ่5 
ปราสาทโอซากา้  – DUTY FREE – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– ลอ่งเรอื DOTON – สนามบนิคนัไซ    

(B/L/–)                                                                                                                                                                                                                                                                          
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เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟตย์ากนิกิ ุ

 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอาง อาหารเสรมิ เครื่องประดับ

คณุภาพด ี

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิไซบาช ิ(SHINSAIBASHI)  

ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนีม้รีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมยั และสนิคา้

หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่

ของนครโอซากา้ อีกทั ้งยังมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูป

เครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 

 

 

 

 น าทุกท่าน ลอ่งเรอื DOTON แมน่ ้าโทดงโบรเิป็นแมน่ ้าทีอ่ยูท่างใตข้องโอซากา้ในยา่นโทดงโบริ เรอื

ปกตทิีใ่ชค้อื "DOTON"   

 คุณสามารถเพลดิเพลนิไปกับการล่องเรือไดอ้ย่างสนุกสนาน โดยเสน้ทางเรือเริม่จากการออกจาก

ทา่เรอืชือ่ TAZAEMONBASHI มุง่หนา้ไปยงัสะพาน NIPPONBASHI และสะพาน UKINIWABASHI กอ่น

จะวนกลับไปทีส่ะพาน TAZAEMONBASHI อกีครัง้ โดยระหว่างทางจะผ่านสะพาน EBISUBASHI และ

สะพาน DOTONBORIBASHI ซึง่เป็นศนูยร์วมจดุทอ่งเทีย่วส าคัญและป้ายกลูโิกะอันชือ่ดังทีคุ่ณสามารถ

ถ่ายรูปไดจ้ากบนเรอื ส าหรับเวลาทีใ่ชล้่องเรอืแต่ละรอบจะอยูท่ีป่ระมาณ 20 นาท ีโดยเริม่ตัง้แต่เวลา 

13:00 น. ไปจนถงึเวลา 21:00 น. ในวันหยดุสดุสปัดาหแ์ละวันทีม่ลีกูคา้จ านวนมากอาจใชเ้รอืล าอืน่ 
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 ขอ้ควรระวัง: การใหบ้รกิารอาจถกูระงับเนือ่งจากสภาพอากาศ  สตัวท์ะเลหรอืระดับน ้าขึน้น ้าลง อาจมกีาร

ใชเ้รอืทีแ่ตกตา่งกนัในการด าเนนิการ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณ์ และเรอืประเภทนีไ้มม่หีลังคา หากฝนตก

คณุสามารถน าเสือ้กนัฝนมาดว้ยได ้แมว้่าทางเรอืไมม่บีรกิารเสือ้กันฝนใหแ้ต่ทางเรอืยนิดทีีจ่ะถอืของให ้

คณุได ้และกรณุาอยา่ใชร้่มระหว่างล่องเรอื หากมกีารยกเลกิการเดนิเรอื ทางบรษัิทจะคนืเงนิใหท้่านละ 

800 เยน 

 

ค า่  อสิระอาหารตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

 

19.00 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ เมอืงโอซากา้  ประเทศญีปุ่่ น 

21.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ611 

 

 

01.15  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่อตัรา 

ทา่นละ 

10-15 เมษายน 2566 BUS1 56,999 56,999 8,500 

10-15 เมษายน 2566 BUS2 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 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 24,500 บาท 

** ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท (ไมม่ที ีน่ ัง่

บนเครือ่งบนิ)** 

 

 

 

วนัที ่6 
   กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                                                  

(–/–/–) 
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ขอ้ส าคญั  

- อัตรานี้ยังไมร่วมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลง

ราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงใหเ้ทา่น ัน้ การเสรมิเตียงจะขึน้อยู่กับนโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสรมิเตยีง) กรณีทีห่อ้ง TRP 

เต็ม ทางบรษิทัอาจจะตอ้งปรบัไปนอนหอ้งพกัส าหรบั 1 ทา่น 1 หอ้งและส าหรบั 2 ทา่น 1 หอ้ง โดยทา่น

จะตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่ว 

- อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

- เนือ่งจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบนิ หรอืช่วงเทศกาลตา่งๆ และตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

รถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง

เครือ่งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิต่อแจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 
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- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนัมากอ่น 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภยั  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสสปอรต์ตา่งชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 

- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตัว เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง วัคซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเก็บภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บลกูคา้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- คา่วซีา่ 

- ประกนัการเดนิทางทีค่รอบคลมุประกนัสขุภาพทีม่วีงเงนิรกัษาโควดิ-19  

- กรณีทีไ่มม่วีคัซนี ไมร่วมการตรวจ RT-PCR ขาเขา้และออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจ

กอ่นเดนิทางไม่เกนิ 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้ับทางบรษัิท 

กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอืเก็บ
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เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับนโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่คา้ และ

ตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

เงือ่นไขการจอง 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 21,000 บาท 

หลังจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

**กรณุาสง่ส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทั** 

- กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไมช่ าระ

ภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 40 วัน*  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษัิทแลนดต์า่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

https://bit.ly/3NVFrkV
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หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง 

(เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการ

ด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
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- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณี

ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมด

นีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
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12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


