
 

 

รหัสทัวร GS1902048 

ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต นาโกยา 7th HEAVEN 6 วัน 3 คืน (XJ) 
สวนป�าไผ อาราชิยามา   วัดคิโยมิสึ   ศาลเจาคิตาโนะ   หุบเขาโครังเค 

สวนโซกิ   ปราสาทอินุยามะ   สวนกวาง นารา   วัดโทไดจิ   ยานชินไซบาชิ 

ตลาดคุโรมง โอซากา   อิออน มอลล 

 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ612 DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซากา ) 01.15-08.40 
XJ611 KIX(โอซากา) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
7 ก.ก. ** 

 

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

 
22.00น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 
สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  
** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 
ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่
จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีตองการซื้อ
น้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเคร่ืองบินเพ่ิม จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ** 

 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซากา) – เกียวโต – อาราชิยามา - สวนป�า
ไผ อาราชิยามา – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจาคิตาโนะ                                                                       
(-/L/-) 

 
01.15น  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ

บิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ612    ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 



 

 

 
08.40น      เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ �น (ตามเวลา
ทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 
               ประมาณ 2 ชั่วโมง)  นําทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย  
 นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป 

ถูกขนานนามใหวาเปน “เมืองมรดกโลกสุดย่ิงใหญ” จากการที่ภายในเมืองมีส่ิงปลูกสราง
ตามวัฒนธรรมที่เกาแกแสนลํ้าคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกของยูเนสโกมากที่สุด
แหงหนึ่งในโลก  ที่สําคัญเมืองนี้ในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นกอนจะถูกยายไป
ยังเมืองโตเกียว ส่ิงเหลาน้ีน้ีเองเลยทําใหมีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึง
จุดชมซากุระที่สวยงามมากดวยเชนกัน 

 นําทานเดินทางสู อาราชิยามา(Arashiyama)เปนอีกเขตหน่ึงท่ีนักทองเที่ยวนิยมมากัน 
อยูทางตะวักตกของเกียวโต โดยเร่ิมเปนที่นิยมตั้งแตสมัยเฮอัน (794-1185) เปนตนมา 
และจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอยางคับคั่งในชวงที่ดอกซากุระบานและชวง
ใบไมแดงหรือใบไมเปลี่ยนสี ในชวงวันหยุด มีทั้งรานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเท่ียวไดเร่ือยๆ สถานที่ท่ีไดรับความนิยมอีกที่หน่ึงเมื่อมาถึงเมืองน้ีก็คือ ป�า
ไผแหงอราชิยามา (Arashiyama Bamboo Groves) นี้ตั้งอยูตีนเขาในเมืองอรา
ชิยามา เกียวโต ตลอดสองขางทางน้ันรายรอบไปดวยตนไผที่เสียดแทงกอขึ้นไปบนฟ�าสูง
ไมตํ่ากวาสิบเมตร ปกคลุมทางเดินที่ลาดเอียงไปตามเนินเขาอยางงดงาม เสนทางนี้เรา
สามารถเดินชมความงามของธรรมชาติ ซึมซับความสดช่ืนของกล่ินไผ ฟงเสียงเสียดสีของ
กอไผที่เคลากับเสียงลม ตลอดจนสามารถขี่จักรยานเพื่อทองป�าไผได รวมถึงสามารถใช
บริการของรถลากโบราณละเลียดความงามของป�าไผไดดวยเชนกัน ซึ่งกิจกรรมนี้เปนที่
นิยมในหมูคนญี่ปุ�นและนักทองเท่ียวมากทีเดียว 



 

 

 
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ�ต 
 นําทานเดินทางสูเมืองเกียวโต นําชมวัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือวัดน้ําใส ที่

ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดที่ใหญและ
เกาแกต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจาก
พ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือน
เรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐาน
ของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวย ม่ังค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแหงนี้สามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของ
ตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสาย
อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-
หลอ สายสาม แข็งแรง  



 

 

 

 
นําทานเดินทางสู ศาลเจาคิตาโนเทนมานกุ(Kitano Tenmanguหนึ่งศาลเจาที่โดด
เดนมากๆของ เมืองมรรดกโลกของเกียวโต เน่ืองจากเปนหน่ึงในสอง ศาลเจาเทนมานกุที่
สําคัญที่สุดในญี่ปุ�น ศาลเจานี่มีทั้งความเกาแก ที่นี่ยังถือเปนจุดชมดอกบวย และใบไม
แดงที่สวยงามจุดหนึ่ง โดยเฉพาะตนบวย(Plum Tree) ที่เปนสิ่งที่อยูคู กับศาลเจามา
อยางยาวนาน และยังเปนที่ชื่นชอบของสุกาวะระ มิชิซาเนะ(Sugawara Michizane) 
นักปราชญและนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งในยุคเฮอัน(Heian)เมื่อพันกวาปกอน ผูที ่มี
ความสําคัญแกศาลเจาแหงนี้มากๆ ถึงกับมีเรื ่องเลาตอๆกันมาวาตนบวยที่ศาลเจา
เทนมานกุที่เกาะคิวชู เกิดจากเมล็ดจากตนที่เกียวโตลอยไปนี่เองศาลเจาเทนมานกุถูก
สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหแด สุกาวะระ มิชิซาเนะ(Sugawara Michizane)ซึ่งถูกกันแกลงจน
ถูกเนรเทศไปอยูที่เกาะคิวชูและเสียชีวิตที่นั่น จุดกําเนิดเริมแรกของศาลเจาก็มีภายหลัง
เกิดภัยพิบัติคร้ังใหญทั่วประเทศญี่ปุ�น จนไดกอตั้งศาลเจาคิตาโนเทนมานกุนี่เอง คนสมัย
น้ันเชื่อกันมากวาทานสุกาวะระ มิชิซาเนะนั้นมีความเชื่อมโยงกับเทพเทนจิน(Tenjin)ซึ่ง



 

 

เปนเทพเจาแหงการศึกษาตามศาสนาชินโต จนทําใหศาลเจาเทนมานกุจะมักจะมีนักเรียน
นักศึกษาเขามาไหวขอพรกันอยางมากมายในทุกๆเทศกาลสอบ นอกจากที่จะมีทั้งความ
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆหรือแมกระทั่งจุดชมวิวงามๆ ในทุกๆวันที่ 25 ของเดือน ก็ยังจะมีการ
จัดต้ังตลาดนัดสไตลทองถ่ิน ของท่ีนํามาขายก็มีต้ังแตสินคาวินเทจเกาๆ งานแฮนเมดเกๆ 
ตนไมตางๆ ไปจนถึงอาหารทองถ่ินสไตลเกียว 

  
นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพื่อใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใชและอาหาร
กอนเขาที ่พัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาที ่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีรานเสื้อผา
แฟชั่นมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
พักที่         TOYOKO INN MEIEKI MINAMI HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 โ ซ กิ  ป า ร  ค  -   ห ุ บ เ ข า โ ค รั ง เ ค  -   ป ร า ส า ท อิ น ุ ย า ม ะ   –    โ อ ซ า ก า                          
(B/L/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางมาชมใบไมเปลี่ยนสีที่ สวนโซกิ (SOGI PARK) เปนเทศกาลชมใบไม
เปลี่ยนสีที่สวนโซกิ ( Sogi Park) เมืองโทคิ (Toki) จังหวัดกิฟุ (Gifu) ใบเมเปم�ลสีแดงท่ี
สะทอนกับผืนน้ําดังกระจกเงาสะทอนตนไมกลับดาน และมีการประดับไฟไลทอัพในยาม
ค่ําคืนอันงดงาม จนไดรับเลือกใหเปน 1 ในจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่ตองไปในญี่ปุ�น เพราะ
สวยงามทั้งเวลากลางวันและกลางคืน (ความสวยของใบไมเปลี่ยนสี ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ) 

 
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู หุบเขาโครังเค(Korankei) อยูติดกับภูเขาอิอิโมริ(Mount Iimori) 
ใกลเมืองนาโงยา (Nagoya) นับวาเปนหุบเขาท่ีเปนแหลงทองเที่ยวสุดของเมือง ส่ิงที่ดัง



 

 

ที่สุดน่ันก็คือ การเปนจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่สวยมากมาย ความดังของที่น่ีไมไดเฉพาะ
ระดับเมืองเทาน้ัน เพราะท่ีน่ีน้ันขึ้นช่ือวาเปนจุดที่ดีที่สุดแหงหน่ึงสําหรับชมใบไมเปลี่ยนสี
ในฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ เน่ืองจากเปนที่ต้ังของวัดโคจาคุจิ(Kojakuji Temple) 
รอบๆวัดเต็มไปดวยตนเมเปم�ล ทิวทัศนของใบไมสีแดงเหลืองจะเกิดขึ้นประมาณ
กลางเดือน-ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกป (ความสวยของใบไมเปลี่ยนสี ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ) 

 
นําทานเดินทางสู ปราสาทอินุยามะ(Inuyama Castle) ตั้งอยูดานบนของเนินเขา
เล็กๆที่ติดแมนํ้าคิโซ เปน 1 ใน 12 อันดับของปราสาทดั้งเดิมในญี่ปุ�น ตางจากที่อื่นๆท่ี
กลายเปนซากปรักหักพังเน่ืองจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสงครามในปลายยุคศักดินาป 
ค.ศ.1867 เนื่องจากนี่ที่น้ันยังติดอันดับ 1 ใน 4 ปราสาทที่กําหนดใหเปนสมบัติของชาติ 
รวมกับอีก 3 แหงคือ Himeji Castle, Matsumoto Castle และ Hikone Castle 
อีกดวย เรียกไดวาเปนปราสาทอันทรงคุณคาเหนือกาลเวลา ตัวปราสาทเองก็มีความ
เกาแกหลายรอยป โดยถูกสรางข้ึนต้ังแตป ค.ศ.1537  ความท่ีไมไดถูกทําลายและยังคงมี



 

 

การอนุรักษดูแลอยางดีทําใหเราจะสามารถเห็นไดถึงสถาปตยกรรมโบราณแทๆที่หาดูได
ยากมากๆในญี่ปุ�น โครงสรางหลักทั้งหมดสรางขึ้นดวยไมและกอนหิน และตกแตงภายใน
ไวอยางสวยงาม แตปจจุบันไดสรางลิฟตและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆเพิ่มเติม ก็ไมได
ลดคุณคาของความโบราณที่แทจริงลงแมแตนอย สิ่งที่ถือเปนไฮไลทสําคัญ คือหอคอย
ของปราสาทแหงนี้น้ันถือวาเปนหนึ่งในหอคอยเกาแกที่สุดของประเทศญี่ปุ�นยังคงสภาพ
อยูจนถึงปจจุบัน โดยเราสามารถขึ้นบันไดสูง 4 ชั้น ที่นํานักทองเที่ยวไปสูชั้นบนสุดเพ่ือ
ชมทิวทัศนที่งดงามรอบๆปราสาทและแมน้ําคิโซ และหองตางๆในแตละช้ัน รวมถึงหองที่
ใชสอดสองศัตรูที่เขาใกลปราสาท และหองพักที่มีรูสําหรับโยนหินเตือนภัยเมื่อขาศึกเขา
มารุกราน (ไมรวมคาเขาปราสาท) 

 
หลังจากน้ัน นําทานเดินทางสู กรุงโอซากา 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
พักที่         CHISUN INN HONMACHI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 4 อิสระทองเท่ียวเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย                                      
(B/-/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอซากา โดย
การนั่งรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหลง
ทองเท่ียวช่ือดัง อาทิ 
-  โอซากา อะควอเร่ียม เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมที่ใหญที่สุดในโลก ทานจะไดพบกับ
ปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลาแสงอาทิตย ที่มี
ขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตนํ้านานาชนิดจากทั่วทุกมุม
โลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เปนตน  
-  วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปน
พุทธสถานแหงแรกในญี่ปุ �น โดยมีจุดเดนอยู ที ่ เจดีย 5 ชั้นอันวิจิตร สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  
-  EXPO CITY   ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหง
หนึ่งของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิตี้เปนสวนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึง
งานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ ้นเมื่อป 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเนื ้อที่
ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แหงนี้มีแหลงความบันเทิงมากมาย 
ภ า ย ใ ต  ค อ น เ ซ ็ ป ต   fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแต
ถายรูปไดตามอัธยาศัย 
เอ็กซโปซิต้ี ไดแบงออกเปน 8 โซนใหญ ๆ ดวยกัน  



 

 

 
หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาเขาสวนสนุก คาเครื่องเลน 
รวมถึงคาใชจายในการเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตน
ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือ
ผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่งเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัว
เหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะ
จอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจน
ความมันส พรอมท้ังพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวให
ทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื ่อดังของญี ่ปุ �น Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding World of Harry 
Potter ที ่สรางเพื ่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี ่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัส
บรรยากาศของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต 
เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถายานฮอกมีท รานขายของแปลก
ประหลาดของเหลาพอมดและแมมดทั้งหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ บัตเตอรเบียร 



 

 

เครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงนี้ [ไมมีแอลกฮอล] และที่
พลาดไมไดคือในโซนนี้ที ่ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดีที ่สุดของโลก คือโซน Harry 
Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสรางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ถายภาพ 4K ที่จะสรางความตื่นเตนเราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวท
มนตรไปกับแฮรรี่พอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิด
อยางจุใจ  

 
 เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่         CHISUN INN HONMACHI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 
นารา – นารา ปารค – วัดโทไดจิ – DUTY FREE –  ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ -   
สนามบินโอซากา  
(B/-/-)                                                                                                                            

 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู เมืองนารา นาราเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นตั้งแตชวงเริ่มแรกของ

ราชวงศยามาโต (300-600) จนกระทั่งเมืองหลวงถูกยายในป 784 ที่เมืองนารามีวัด
โทไดจิ ที่มีชื่อเสียงมากจากพระพุทธรูปองคใหญหรือหลวงพอโต และมีศาลเจาคาซูงะ
ตั้งอยูในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยูใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยูเปน
จํานวนมากจึงทําใหสวนแหงนี้เปนเสมือที่พักผอนหยอนใจสําหรับผูคน เมืองหลวงเกาแก
แหงนี้มีวัดและศาลเจามากมายซึ่งบางแหงไดรับการจดทะเบียนเปนมรกดโลก เชน วัดโฮ
ริวจิ ซึ่งเปนวัดไมที่เกาแกที่สุดในโลก ในชวงซากุระบานนั้นภูเขาทางตอนใตของนารา 
เปนอีกจุดหน่ึงที่มีช่ือเสียงในการชมซากุระ น่ันก็คือภูเขาโยชิโนะ ดานบนเขาน้ันสามารถที่
จะมองเห็นตนซากุระหลายพันตนเรียงรายออกดอกใหชมอยางสวยงาม 

 นําทานเดินทางสู สวนกวาง นารา (Nara Park) บอกเลยวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ดัง
มากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเปนที่อยูของกวางจํานวนมาก เมืองนาราน้ันมี
กวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทําใหกลายเปนสัญลักษณประจําเมืองนารา โดยจากเหลานอง
กวางสุดนารักที่จะไดเห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแหงน้ีจะเปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญมากๆในตัวเมืองนารา ใครที่กลัววากวางจะดุก็ไมตองกลัวกันไปคะ เพราะ
กวางที่น่ีจะคอนขางคุนเคยกันคนมากๆ ะบางตัวเช่ืองและแสนรูมากเวอร ขนาดมีการโคง
ประหนึ่งทําการคํานับเพื่อของอาหารจากเราเพียงดวย แคจะมีเฉพาะบางชวงที่อาจดู
หงุดหงิดดุไปยูบางก็ในตอนที่ใหอาหารน่ีแหละคะ ที่มีขนาดบางตัวอาจจะเขามาดึงเส้ือผา
หรือกระเป�าได แนะนําเลยวาใหแตงตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหวาง
การใหอาหารจะดีสุด  



 

 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดโทไดจิ (Todaiji)  ถือเปนโบราณสถานที่มีความเกาแกและ

สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศญี่ปุ�นและยังถือวาเปนวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมาก
ที่สุดในนาราเลยก็วาไดวัดโทไดจิ สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 752 ในชวงที่พระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งกอสรางที่สําคัญของวัดนี้ คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุตสึเดน  
ซึ่งเปนที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุตสึ) วากันวาเปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก 
โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมท่ีเห็นในปจจุบันน้ีมีขนาดเพียง
แค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความ
ย่ิงใหญจนไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก 



 

 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

นําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง โอซากา (Kuromon Ichiba Market)   เปนตลาดที่มี
ชื่อเสียงและเกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน ครัว
ของโอซากา(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน 
Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 
160 รานคา ขายทั ้งของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพื ้นเมือง
มากมายหลายชนิดใหไดชิม นอกจากของสดแลวในตลาดก็จะมีพวกรานขายของกุบกิบ
แทรกตัวอยูบาง เชน อุปกรณทําครัว เสื้อผากระเป�าตางๆ แตท่ีนาสนใจอีกอยางหน่ึงของ
ตลาดนี้ ก็คือพวกรานขายขนมแบบทองถิ่น ที่มีทั้งแบบแพคเกจดูบานๆ อินดี้ๆหนอยซึ่ง
อาจจะไมไดเห็นที่อื่นๆ ไปจนถึงแบบที่มีขายทั่วไป อยางเชนพวก KitKat กลูลิโกะ รส
ตางๆ 



 

 

 
นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม 

เคร่ืองประดับคุณภาพดี 
นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งชื ่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้มี
รานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก 
และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนครโอซากา อีก
ทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดา
รานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวให
ความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสราง
จุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดน
ของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุ�น
น่ันเอง 



 

 

 
ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
23.55น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

Air Asia X เที่ยวบินที ่XJ611 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลา
บินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
วันที่ 
5 

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                               
(-/-/-)                                                                                                                  

 
03.50น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับ

ความประทับใจ 
 

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



 

 

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

** 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 

หองละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

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 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา

ทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 



 

 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 



 

 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง



 

 

สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง
บริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 



 

 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ



 

 

เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  



 

 

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 


