
 

 

รหัสทัวร GS2000258 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ซากุระ คาวาอี 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ถนนสายนักปราชญ | วัดคิโยมิสึ | ชมซากุระ ถนนกิออน 
วัดโทไดจิ | นาราปารค | ชอปปم�งยางดัง ชินไซบาชิ 
 

 
 

 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ610 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา) 14.10-21.55 
XJ611 KIX(โอซากา) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

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

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซากา  
11.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3 - 
4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง  
** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 
ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งน้ี
เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื ่อนไขของสายการบิน) 
กรณีตองการซื้อนํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพิ่ม จําเปนตองมี
คาใชจายเพ่ิมเติม ** 

14.10 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ
บิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ610 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 
ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 

 
21.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น 

** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพื ่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **  ทุกทานผานขั ้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นําเขาสูที่พัก 

   ที่พัก   ROUTE INN KISHIWADA EKIMAE , OSAKA หรือเทียบเทา   
 



 

 

DAY 2  
โอซากา – เกียวโต – ชมซากุระถนน สายนักปราชญ -  วัดคิโยมิสึ – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ  
- กิฟุ 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  
 KYOTO นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป ถูก

ขนานนามใหวาเปน “เมืองมรดกโลกสุดยิ่งใหญ” จากการที่ภายในเมืองมีสิ่งปลูกสราง
ตามวัฒนธรรมที่เกาแกแสนลํ้าคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกของยูเนสโกมาก
ที่สุดแหงหน่ึงในโลก  ที่สําคัญเมืองน้ีในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นกอนจะถูก
ยายไปยังเมืองโตเกียว สิ่งเหลานี้นี ้เองเลยทําใหมีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
มากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่สวยงามมากดวยเชนกัน 

PHILOSOPHER’S WALK  นําทานเดินทางสู ถนนสายนักปราชญ  เปนทางเดินริมคลองสง
นํ้าบิวะ ยาวตอเนื่องรวม 2 กิโลเมตรไปจนถึงวัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) 
หรือที่คนไทยเรียกกันวา วัดเงิน นั่นเองตลอดถนนสายนี้มีตนซากุระปลูกอยูประมาณ 
500 ตน ทําใหที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของดอกซากุระในชวงฤดูใบไมผลิ อีกทั้ง
ที่นี่ยังเปนเขตที่มีแมวอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงเริ่มกลายเปนสถานที่ยอดนิยมของ
นักทองเที่ยวท่ีชื่นชอบแมวเม่ือไมนานมาน้ี 

 กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุเฟเฟ�ตนาเบะ 

 
KIYOMIZU TEMPLE  นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส  เปนวัดที่ใหญและเกาแก

ตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจาก
พื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม 



 

 

เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่
ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร, จากระเบียงแหงนี ้สามารถถายภาพ ณ จุดที ่สวยที ่สุดในกรุงเกียวโต 
มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และ
เชิญดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา 
สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับ
รานคาญี่ปุ�นตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ�น
ขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของญี่ปุ�น มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไม
วาจะเปนไสถั่วแดงสูตรดั้งเดิม, ไสสตรอเบอรรี่, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปน
ชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่โดงดังที่สุดในญี่ปุ�น คือ เกอิชา  เปนตุกตาแตง
กายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเปนของฝากของที่ระลึกใน
ราคายอมเยาว, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ�น ทั้งกานํ้าชา ถวย ชาม ตางๆ และของที่ระลึก 
อีกมากมายนานาชนิด 

 
FUSHIMI INARI SHRINE  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนา

ชินโต ตั้งอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงนี้มีชื ่อเสียงจากเสาโทริอิ (Torii 
gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคาร



 

 

หลัก เสนทางนี้จะตรงไปยังป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความ
สูง 233 เมตร และเปนอาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาล
เจาที่สําคัญที่สุดในหมูศาลเจาจํานวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปนเทพ
ผูรักษาขาว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เช่ือกันวาสุนัขจิ้งจอกน้ันเปนผูนําสารของอิ
นาริ ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจิ้งจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสน
สถานแหงนี้ ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแตสมัยโบราณ กอนการกอตั้งเกียวโตเปน
เมืองหลวงในป 794 

GIFU นําทานขาสูเมือง กิฟุ เปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูทางทิศใตของ
จังหวัด ในอดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ปุ�นในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยูกึ่งกลาง
ของประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุ�น 

 

      
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ 

  ที่พัก   TOYOKO INN  GIFU , GIFU หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 3 
ชมซากุระริมแมนํ้าชินซากาอิ – ทาคายามา – หมูบานชิราคาวาโกะ -  ถนนคนเดินซันมา
ชิซึจ ิ - อิออน - กิฟุ    
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
SHINSAKAI RIVER นําทานชมซากุระริม แมนํ ้าชินซากาอิ แหงนี ้มีซากุระจํานวนกวา 

1,000 ตนเรียงรายอยู ยิ่งในชวงฤดูใบไมผลิแลวริมแมน้ําแหงน้ีจะยิ่งสวยงามและเปน
สีชมพูสวย เพราะดอกซากุระที่ผลิบานในชวงฤดูใบไมผลิเปนทิวทัศนทางธรรมชาติที่
สวยงามที่ใครเห็นก็จะประทับใจ ** กรณีที่ซากุระที่ริมแมนํ้าชินซากาอิไมบานแลว ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการพาทุกทานเดินทางทองเที่ยวสู หมูบานพื้นเมืองฮิดะ Hida Folk 
Village หมูบานพื้นเมืองฮิดะ เปนหมูบานจําลองที่มีบานทรงกัสโชซึคุริ (ทรงพนม
มือ) ตั้งเรียงรายกันมากมาย ภายในมีการจัดแสดงขาวของเครื่องใชตาง ๆ ซึ่งแสดงถึง
ความเปนอยูและวิถีชีวิตของชาวบานในสมัยกอน นักทองเที่ยวยังไดเรียนรูเรื่องราว
ศิลปะพื้นบานตาง ๆ รวมถึงสนุกกับการสรางสรรคชิ้นงานของตัวเองอยางเชนการทํา
เครื่องปم�นดินเผา การแกะสลักไม งานประดิษฐจากฟาง และอีกมากมาย นอกจากน้ีที่น่ี
ยังมีงานเทศกาลตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวไดรวมสนุกไปดวยกัน มาเดินเลนกินลมชมวิว



 

 

ธรรมชาติตลอด 4 ฤดู และเรียนรูวัฒนธรรมตาง ๆ ของประเทศญี่ปุ�นไดที่หมูบาน
พื้นเมืองฮิดะ 

 
SHIRAKAWAGO นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ตั้งอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ 

ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงนี้มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปน
บานสไตลxญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลัง
พนมมอือยู หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี 
แถมมีหองใตหลังคาที่กวางขวางสําหรับเอาไวเลี้ยงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ี
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมดวยการทองเที่ยวแบบพอเพียงเปน
หลัก 

กลางวัน     บริการอาหารม้ือกลางวัน พิเศษ ! เมนูทองถิ่นขึ้นช่ือ หมูยางใบโฮบะ 

SHIRAKAWA-GO 
 



 

 

      
 TAKAYAMA SANMACHISUJI นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมืองที่มีการผสมผสาน

ระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณที่โอบ
ลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบ
ประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไป
ดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ัน
แตกตางกับเมืองอ่ืนในญี่ปุ�นอยางชัดเจนเน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและ
วิวทิวทัศนที่สวยงาม พื้นที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาล
กลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป�องและอนุรักษพื้อที่บริเวณชายป�านั้นเองเมืองทาคายามา ซึ่ง
ยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นดั้งเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้ง
อดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการ
จังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ใน
สมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขาม
พนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หอง
ขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่ ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน  
จากนั้นนําทานเดินชม  เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคา
นารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือก
ซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก 
ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเปนตุกตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ�นโบราณสมัยกอน 

GIFU  นําทานขาสูเมือง กิฟุ เปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูทางทิศใต
ของจังหวัด ในอดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ปุ�นในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือ
บรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุ�น นําทาน
เดินทางสู ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก  ใหทานไดเลือกทาน หรือ



 

 

เลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม  รานคา 100 เยน 
และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
  ที่พัก   TOYOKO INN  GIFU , GIFU หรือเทียบเทา   
 
DAY 4 
นารา – นารา ปารค – วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ช็อปปم�งชินไซบาชิ  - สนามบินคันไซ 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
NARA  นําทานเดินทางสู เมือง นารา นาราเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นตั้งแตชวงเริ่มแรกของ

ราชวงศยามาโต (300-600) จนกระทั่งเมืองหลวงถูกยายในป 784 ที่เมืองนารามีวัด
โทไดจิ ที่มีชื่อเสียงมากจากพระพุทธรูปองคใหญหรือหลวงพอโต และมีศาลเจาคาซูงะ
ตั้งอยูในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยูใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยูเปน
จํานวนมากจึงทําใหสวนแหงนี้เปนเสมือที่พักผอนหยอนใจสําหรับผูคน เมืองหลวง
เกาแกแหงนี้มีวัดและศาลเจามากมายซึ่งบางแหงไดรับการจดทะเบียนเปนมรกดโลก 
เชน วัดโฮริวจิ ซึ่งเปนวัดไมที่เกาแกที่สุดในโลก ในชวงซากุระบานนั้นภูเขาทางตอนใต
ของนารา เปนอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระ นั่นก็คือภูเขาโยชิโนะ ดานบนเขา
น้ันสามารถที่จะมองเห็นตนซากุระหลายพันตนเรียงรายออกดอกใหชมอยางสวยงาม 

 



 

 

NARA PARK นําทานเดินทางสู สวนกวาง นารา บอกเลยวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ดังมากๆ
ของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเปนที่อยูของกวางจํานวนมาก เมืองนาราน้ันมีกวาง
เกือบ 1200 ตัว ซึ่งทําใหกลายเปนสัญลักษณประจําเมืองนารา โดยจากเหลานองกวาง
สุดนารักที่จะไดเห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแหงนี้จะเปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญมากๆในตัวเมืองนารา ใครที่กลัววากวางจะดุก็ไมตองกลัวกันไปคะ เพราะ
กวางที่นี่จะคอนขางคุนเคยกันคนมากๆ ะบางตัวเชื่องและแสนรูมากเวอร ขนาดมีการ
โคงประหนึ่งทําการคํานับเพื่อของอาหารจากเราเพียงดวย แคจะมีเฉพาะบางชวงที่อาจ
ดูหงุดหงิดดุไปยูบางก็ในตอนที่ใหอาหารนี่แหละคะ ที่มีขนาดบางตัวอาจจะเขามาดึง
เส้ือผาหรือกระเป�าได แนะนําเลยวาใหแตงตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวัง
ระหวางการใหอาหารจะดีสุด 

 
TODAIJI TEMPLE จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดโทไดจ ิ  ถือเปนโบราณสถานที่มีความเกาแก

และสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�นและยังถือวาเปนวัดทีม่ีนักทองเที่ยวมาเยือน
มากที ่ส ุดในนาราเลยก ็ว าได วัดโทไดจิ สร างข ึ ้นเม ื ่อป  ค.ศ. 752 ในช วงที่
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งกอสรางที่สําคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม
หลังใหญ ไดบุตสึเดน  ซึ่งเปนที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุตสึ) วากันวาเปน
อาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหาร



 

 

ไมที่เห็นในปจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมท่ีเคยถูกไฟไหมไปจาก
ภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความยิ่งใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
DUTY FREE นําทานเดินทางสูรานคาปลอดภาษี ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม 

เครื่องประดับคุณภาพด ี
SHINSAIBASHI นําทานเดินทางสู  ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งชื ่อดังของนคร โอซากา 

ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลาย
รูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหง
หนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ 
ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และ
ปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และ
รานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูด
ลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  
กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 

      
 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ611 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบน
เคร่ือง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 

 
 
 



 

 

DAY5 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
04.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพ พรอมกับความประทับใจ 
****************************************************************** 
 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) 
กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋วเครื่องบนิ
อัตรา  

ทานละ 

เดินทาง เดือนมีนาคม – เมษายน 2563 
20 – 24 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
21 – 25 มีนาคม 63  27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
22 – 26 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 
23 – 27 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
25 – 29 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
26 – 30 มีนาคม 63 

B1 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

26 – 30 มีนาคม 63 
B2 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

27 – 31 มีนาคม 63   27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
28 มีนาคม – 01 

เมษายน 63  
29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

29 มีนาคม – 02 
เมษายน B1 

29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

29 มีนาคม – 02 
เมษายน B2 

29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

30 มีนาคม – 03 
เมษายน 63 

29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

31 มีนาคม – 04 
เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

01 – 05 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 
09 – 13 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 7,500 16,900 
10 – 14 เมษายน 63 

B1 36,999 36,999 36,999 7,500 16,900 

10 – 14 เมษายน 63 
B2 36,999 36,999 36,999 7,500 16,900 

11 – 15 เมษายน 63 36,999 36,999 36,999 7,500 16,900 
12 – 16 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 7,500 16,900 
17 – 21 เมษายน 63  27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
18 – 22 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
21 – 25 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
22 – 26 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

 



 

 

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอน
เดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอนิ ** 

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

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ

ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง ** 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 
ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งน้ีเจาหนาที่
จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง 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 วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทาํ
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 
บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  



 

 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

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

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

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

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีกรุปเหมา หรือ กรุปตดัหนาราน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรุปในทุกกรณี 
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 



 

 

ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร 
, ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื ่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื ่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  



 

 

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินนํ ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื ่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหนึ ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย



 

 

แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื ่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกนั 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


