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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(BKK) 
XJ610 BKK(สุวรรณภูม)ิ - KIX(โอซาก้า) 12.20-20.05 
XJ611 KIX(โอซาก้า) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 21.20-01.15+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 
เนื่องจากเป็นตัว๋กรุ๊ป จะไม่สามารถระบุทีน่ัง่บนเครื่องได ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัทีน่ัง่ให ้อย่างไรกด็ ีสามารถท าการ request 

ได ้แต่จะไดห้รอืไม่นัน้อยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)  - สนามบินคนัไซ                                                                                     (–/–/D) 
09.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

12.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ610 

20.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

ค า่          บริการอาหาร เซตเบนโตะ 
ท่ีพกั IZUMIOTSU KANKU WASHINTON หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านมิยามะ เป็นชุมชนทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่อายของยุคสมยัก่อน มบีา้นโบราณกระจายอยู่ทัว่
พื้นที่กว่า 200 หลงัคาเรอืน มลีกัษณะคล้ายๆหมู่บ้านเล็กๆ และชุมชนหลายๆชุมชนกระจดักระจายไปตามทาง
แคบหุบเขาที่คดเคี้ยว แหล่งท่องเที่ยวหลักของที่นี่คือหมูบ้านทางทิศเหนือ เรียกว่า คายาบูกิ โน ซาโตะ 
KAYABUKI NO SATO ซึ่งมีกระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื้นที่เกือบ 40 หลัง แต่ละบ้านมีการอนุรกัษ์รูปแบบตัว
อาคารดา้นนอกดว้ยวฒันธรรมแบบดัง้เดมิทีม่ชีื่อเสยีงเกี่ยวกบัการมุงหลงัคาแบบ KAYABUKI เป็นบา้นจรงิๆที่มี
คนอยู่อาศยัจรงิๆ จึงท าให้อาจไม่สะดวกให้คนเข้าไปดูภายในตวับ้าน ยงัจะมพีพิธิภณัฑ์คายาบูกิ โน ซาโตะ
(KAYABUKI NO SATO FOLK MUSEUM) ทีเ่ปิดใหน้กัท่องเทีย่วทัว่ไปไดเ้ขา้มาชมกนั ภายในนัน้มกีารจดัแสดง
เครื่องมอืแบบดัง้เดมิ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านโบราณเมื่อสมยัสบิปีก่อน ถดัจากพพิธิภณัฑ์คายาบูก ิโน ซา
โตะไม่ไกลนกั เป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑอ์นิดโิงะ(LITTLE INDIGO MUSEUM) เป็นทีจ่ดัแสดงศลิปะและสตูดโิอการ
ยอ้มสผีา้อนิดโิงะ นอกจากนัน้ยงัมคีาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึตัง้อยู่ใกล้ๆ ทีจ่อดรถนักท่องเทีย่วอกีดว้ย  ทีน่ี่ยงั
จะมกีจิกรรมใหน้กัท่องเทีย่วไดล้องท ากนัอกีดว้ย (ไม่รวมค่าเขา้ชมพพิธิภณัฑ)์ 

วนัท่ี 2 หมู่บ้านมิยามะ - ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – วดัคิโยมิสึ -  อิออน มอลล ์                                              (B/L/–)                                                                                                                                       
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เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอน

ใต้ของเกยีวโต ศาลเจา้แห่งนี้มชีื่อเสยีงจากเสาโทรอิ ิสแีดงจ านวนนับพนั ซึ่งตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงคเ์สน้ทางเดิน
อยู่บรเิวณหลงัอาคารหลกั เสน้ทางนี้จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอนิาร ิ(MOUNT INARI) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งมคีวามสงู 
233 เมตร และเป็นอาณาบรเิวณส่วนหนึ่งของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในหมู่ศาลเจา้
จ านวนนับพนัที่สกัการะเทพอนิาร ิ(INARI) ซึ่งเป็นเทพผู้รกัษาขา้ว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกนัว่า
สุนขัจิง้จอกนัน้เป็นผูน้ าสารของอนิาร ิดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รปูปั้นสุนัขจิง้จอกไดท้ัว่ไปในอาณาบรเิวณศา
สนสถานแหง่นี้ ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่วดัคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวดัน ้าใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อน
กนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืน
เรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้า
แห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วย
ทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่ม
น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึ้นจากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-
หล่อ สายสาม แขง็แรง  
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น าท่านเดนิทางเขา้สู ่อิออน มอลล ์เพือ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้อ่ย ซือ้ของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั โดยภายใน
เป็นห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มี
รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น  นอกจากนี้
ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 
ARCADE และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่นาราปารค์ (NARA PARK) หนึ่งในสวนสาธารณะทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ น มขีนาดใหญ่ซึ่งสร้าง
ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 โดยเป็นสถานที่ที่ได้รบัความนิยม เนื่องจากมกีวางอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากเกอืบ 1,200 
ตวั และกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา ขอ้ควรระวงั : ควรแต่งกายให้รดักุม และระมดัระวงัในระหว่างให้
อาหารกวาง 

วนัท่ี 3 
นาราปารค์ - วดัโทไดจิ – THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK  – LALAPORT EXPO CITY                                         
(B/L/-)                    
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 น าท่านเดนิทางสู ่วดัโทไดจิ (TODAIJI TEMPLE) จดัเป็นโบราณสถานทีเ่ก่าแก่และมคีวามส าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของประเทศญี่ปุ่ น และยงัถอืว่าเป็นวดัที่มนีักท่องเที่ยวมาเยอืนมากที่สุดในนารา โดยวดัโทไดจแิห่งนี้สร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงทีพ่ระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุด สิง่ก่อสรา้งทีส่ าคญัของวดันี้ คอื วหิารไมห้ลงั
ใหญ่ ไดบุตสเึดน ซึ่งเป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุตสึ) ว่ากนัว่าเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมี
ความสงู 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้่าวหิารไมท้ีเ่หน็ในปัจจุบนัน้ีมขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิ
ทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แต่กย็งัคงมคีวามยิง่ใหญ่จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตช์าบู ชาบ ู
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น าท่านสู ่สวนล ารึกงานเอ๊กซ์โป 70 (EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK)เป็นสวนสาธารณะทีส่รา้งขึ้นบน
พืน้ทีท่ีเ่คยจดังาน JAPAN WORLD EXPO เมื่อปี ค.ศ. 1970 ซึ่งถอืว่าเป็นหนึ่งในงานทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดงานหนึ่งใน
ประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ นยุคหลงัสงครามโลก จงึมกีารสรา้งสวนน้ีขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึการจดังานในครัง้นัน้ สวนล ารึ
กงานเอ๊กซ์โป มขีนาดค่อนข้างใหญ่ นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้ว ภายในมสีิง่ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น 
สวนหย่อมสไตล์ญี่ปุ่ นที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของประเทศ, พพิธิภณัท์ของพืน้เมอืง, สวนสนุก, สปา และ
สวนดอกไม ้นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัเป็นอกีหนึ่งจุดชมทวิลปิทีส่วยงามมากของเมอืงโอซาก้าดว้ย (การบานของดอกทวิ
ลปิปกตจิะอยู่ในช่วงปลายมนีาคม – กลางเมษายน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิพ์าท่าน
ไปยงัสว่นอื่นของ EXPO 70 COMMEMORATIVE ในการณีทีด่อกทวิลปิไม่บาน) 

 
ใหท้่านอสิระ LALAPORT EXPOCITY ทีน่ี่กค็อืแห่งชอ้ปป้ิงหา้งรา้นต่าง ๆ แบรนด์เนม รา้นอาหาร FOOD 
PAVILION (ฟู้ดพาวลิเลีย่น) ทีเ่ป็นศูนยอ์าหารขนาดใหญ่มาก ๆ นอกจากนี้กม็รีา้นหนงัสอื รา้นสตารบ์คั รา้นคา้
ชัน้น าทัว่ไป ทีน่ี่มหีมดเลย รวมไปถงึรา้นขายของถูก 100 เยน หรอื ไดโซะกม็นีะ กวา้งมาก ๆ เรยีกไดว้่าเดนิ 1 
วนักไ็ม่พอจรงิ ๆ ส าหรบัการชอ้ปป้ิงทีน่ี่ 

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน า ไม่มรีถใหบ้รกิาร 
 ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนังดงัที่ท่านชื่นชอบ 
เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง “แบค็ดราฟท์”ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสคิพารค์” นัง่เรอืเพื่อพบ
กบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกบั “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1 ,500 ล้านเยน (เฉพาะ
จอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่านพสิูจน์ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบั
โซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุดน่ารกัชื่อดงัของ
ญี่ปุ่ น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET หรอืสนุกสนานกบัโซนใหม่ THE WIZARDING WORLD 
OF HARRY POTTER ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ 

วนัท่ี 4 
อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหวัหน้าทวัร์น าเท่ียว หวัหน้าทวัร์ให้
ค าแนะน าในการท่องเท่ียวแก่ท่าน)                                                                                               (B/-/–)                                                                                                                                                                                                                                                     
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โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการส ารวจหอ้งเรยีนเวทมนตร์
คาถา ย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพอ่มดและแม่มดทัง้หลาย และทีไ่ม่ควรพลาดชมิคอื บตั
เตอรเ์บยีร ์เครื่องดื่มทีไ่ดร้บัความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มแีอลกฮอล]์ และทีพ่ลาดไม่ไดค้อืใน
โซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน HARRY POTTER AND THE FORBIDDEN 
JOURNEY ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความตื่นเต้นเรา้ใจใหท้่านเสมอืน
ท่านได้เดนิทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทเีดยีว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกบัเครื่องเล่นนานา
ชนิดอย่างจุใจ 
 ชม แม่น ้าโอคาว่า(OKAWA RIVER) ทีไ่หลผ่านดา้นหน้าของปราสาทโอซาก้าและยงัเป็นทีต่ ัง้ของจุดชมซากุระ
ริมแม่น ้ าที่ขึ้นชื่อ 2 แห่งคือ สวนเคมะซากุระโนะมิยะ บนฝัง่ของเขตKITA โดยเฉพาะช่วงระหว่างสะพาน 
TENMABASHI จนถงึสะพาน SAKURANOMIYABASHI จะมตี้นซากุระถงึประมาณ 4,800 ต้น ท าให้มผีู้มาชม
ความงามของดอกซากุระอย่างเนืองแน่นทัง้วนัและกลางคืน สวนเคมะซากรุะโนะมิยะ เป็นสวนสาธารณะ
กว้างขวางยาวถึง 4.2 กิโลเมตรที่ครอบคลุมทัง้ 2 ฝัง่แม่น ้าโอกาวะริมแม่น ้าทางฝัง่ขวานัน้เรียงรายไปด้วย
สถาปัตยกรรมต้นยุคเมจ ิเช่น โรงกษาปณ์ และ เซ็มปุคุง(SENPUKAN) อาคารแบบตะวนัตกทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโอ
ซาก้า เสน่หข์องทีน่ี่อยู่ทีเ่มื่อย่างเขา้สู่ฤดูดอกซากุระบาน ถนนทีข่นาบไปดว้ยต้นซากุระจะถูกยอ้มไปดว้ยสชีมพู
สดใส ท าใหเ้ราสามารถชมทศันียภาพของแม่น ้าอนัสวยงามได ้และสามารถเพลดิเพลนิกบัเรอืส าราญชมดอกไม้
รมิแม่น ้าโอกาวะไดด้ว้ย  
 OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN ความลกึลบัใต้ท้องทะเล กลางเมอืงโอซาก้า สมัผสัความลกึลบัใต้ท้องทะเล 
กบัอควาเรยีมขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงโอซาก้า ชมสตัวน์านาพนัธุ์  ถูกจดัเป็นอควาเรยีมที่ดทีีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น
และเอเชยี ภายในพพิธิภณัฑ์จดัแสดงเหล่าสิง่มชีวีติไว้ตามถิน่ที่อยู่ มใีห้ชมถงึ 15 ตู้ จดัแสดงให้ชมทัง้สตัว์น ้า 
สตัว์ครึ่งบกครึ่งน ้า สตัว์เลื้อยคลาน นก สตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม สตัว์ไม่มกีระดูกรวมไปถงึพชืพนัธุ์ต่าง ๆ มากถึง 
30,000 ชวีติ ราว 620 สายพนัธุ์ โดยจะจดัสิง่มชีวีติประเภทต่าง ๆ เอาไวร้่วมกนัแบบใกลเ้คยีงกบัระบบนิเวศน์ใน
ธรรมชาตมิากทีสุ่ด เราจงึจะไดเ้หน็สิง่มชีวีติมากมายอาศยัอยู่ในอควาเรยีมแห่งนี้ภายใตก้ารจดัแสดงทีเ่สมอืนจรงิ 
 ตึกอูเมดะ สกาย UMEDA SKY BUILDING จุดชมวิวโอซาก้า ที่สูงเหนือพื้น 173 เมตร ท าให้เราสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์ของโอซาก้าได้โดยรอบกนัที่ ตึกอูเมดะ สกาย (UMEDA SKY BUILDING) สถาปัตยกรรมสุด
ไฮเทค นอกจากจะมจุีดชมววิสวยๆ แลว้ ทีน่ี่ยงัม ีCAFE SKY 40 ใหไ้ดไ้ปนัง่จบิเครื่องดื่มเพลนิๆ บอกเลยว่า ชลิ
สุดๆ 

เท่ียง-ค า่  อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษ

ที ่16 เพื่อเป็นทีพ่ านักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่ก่อสร้าง
จนถงึเสรจ็สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ น  แต่ทว่า 

วนัท่ี 5 ปราสาทโอซาก้า  – DUTY FREE – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – ล่องเรือ DOTON – สนามบินคนัไซ    (B/L/–)                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ปราสาทโอซาก้าทีก่่อสรา้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถูกเผาท าลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิก าแพง
หนิและยากุระ (หอสงัเกตุการณ์) ทีเ่ห็นนี้ จงึไดร้บัการฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทกถ็ูกสรา้งขึ้น
ใหม่หลงัจากนัน้ แม้กระนัน้ ในปัจจุบนัปราสาทโอซาก้าก็ยงัคงได้รบัการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและ
ยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เทยีบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุ
มาโมโตะ(ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นในปราสาท) 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตย์ากินิก ุ

น าท่านเดนิทางสู ่ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอาง อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพด ี
น าท่านเดนิทางสู ่ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมรีา้นค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านน้ีถอืว่าเป็น
ย่านแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่น
ของย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 
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น าทุกท่าน ล่องเรือ DOTON แม่น ้าโทดงโบรเิป็นแม่น ้าทีอ่ยู่ทางใตข้องโอซาก้าในย่านโทดงโบร ิเรอืปกตทิีใ่ชค้อื 
"DOTON"  คุณสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการล่องเรอืได้อย่างสนุกสนาน โดยเสน้ทางเรอืเริม่จากการออกจาก
ท่าเรอืชื่อ TAZAEMONBASHI มุ่งหน้าไปยงัสะพาน NIPPONBASHI และสะพาน UKINIWABASHI ก่อนจะวน
กลับไปที่สะพาน TAZAEMONBASHI อีกครัง้ โดยระหว่างทางจะผ่านสะพาน EBISUBASHI และสะพาน 
DOTONBORIBASHI ซึ่งเป็นศูนย์รวมจุดท่องเที่ยวส าคญัและป้ายกูลโิกะอนัชื่อดงัทีคุ่ณสามารถถ่ายรูปไดจ้าก
บนเรอื ส าหรบัเวลาทีใ่ชล้่องเรอืแต่ละรอบจะอยู่ทีป่ระมาณ 20 นาท ีโดยเริม่ตัง้แต่เวลา 13:00 น. ไปจนถงึเวลา 
21:00 น. ในวนัหยุดสุดสปัดาหแ์ละวนัทีม่ลีูกคา้จ านวนมากอาจใชเ้รอืล าอื่น 
ขอ้ควรระวงั: การใหบ้รกิารอาจถูกระงบัเนื่องจากสภาพอากาศ  สตัวท์ะเลหรอืระดบัน ้าขึน้น ้าลง อาจมกีารใชเ้รอื
ทีแ่ตกต่างกนัในการด าเนินการ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ และเรอืประเภทนี้ไม่มหีลงัคา หากฝนตกคุณสามารถ
น าเสื้อกนัฝนมาด้วยได้ แม้ว่าทางเรอืไม่มบีรกิารเสื้อกนัฝนให้แต่ทางเรอืยนิดทีี่จะถอืของให้คุณได้ และกรุณา
อย่าใชร้่มระหว่างล่องเรอื หากมกีารยกเลกิการเดนิเรอื ทางบรษิทัจะคนืเงนิใหท้่านละ 800 เยน 

ค า่  อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
19.00 น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น 
21.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ611 

01.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 

วนัท่ี 6    กรงุเทพ (สุวรรณภมิู)                                                                                                                  (–/–/–) 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา 
ท่านละ 

17-22 เมษายน 2566 41,999 41,999 8,500 

19-24 เมษายน 2566 41,999 41,999 8,500 
24-28 เมษายน 2566 41,999 41,999 8,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 24,500 บาท 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตยีง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
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กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษนี ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ 
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- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีออกใบเสรจ็รบัเงนิ 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืติดโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดินทาง หรอืเก็บ
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 
โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้อง
เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 25 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 25 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง
กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

https://bit.ly/3NVFrkV
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- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื
การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบิน บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดินทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


