
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น บินดึก กลบักลางวนั (5D3N) 
“JAPAN OSAKA รกัหมดใจ ใบไม้หลากสี” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 
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XJ612 DMK(กรงุเทพ) - KIX(โอซากา้ ) 00.55-08.40 
XJ613 KIX(โอซากา้) - DMK(กรงุเทพ) 09.55-13.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                             (-/-/-) 
 

22.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั
ฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมนี ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม 
จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

 
 

วนัท่ี 2 
โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ  อินาริ – ว ัดคินคะคุจิปราสาททอง – นาโกย่า -                        
อิออน จสัโก้                                                                                                                     (B/L/-)                                                                                                                                            

 

00.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ612 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

08.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น 

  ** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าเขา้สู่ทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่ นมานานกว่า 1,000 ปี  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านชม ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ ทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีน่ับถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอ

พร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพชืพรรณธญัญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกที่

ชาวญีปุ่่ นชื่อว่าเป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ื่นตากบัรปูปั้นของ

เทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่า

ร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่ เขาลดหลัน่กันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของ

ภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ให้

ตนเองสมความปรารถนา 

 น าท่านชม วดัคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อน ต่อมา

บุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมื่อปี พ.ศ.

2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถ

สะทอ้นใหเ้หน็ภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า น าท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน จสัโก้  ให้ท่านได้

เลอืกทาน หรอืเลอืกซื้อสนิคา้ที่เป็นแบรนด์ญปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใด

หลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  

 
 อิสระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ท่ีพกั APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที ่3 นาโกยา่ – ทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ-  หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ               (B/L/-)                                                                                          
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมอืงที่มกีารผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยู่บรเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ ด ารงไวซ้ึ่งบรรยากาศ
และขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างด ีเปรยีบได้กบัเมอืงที่ได้รบัพรให้เตม็เป่ียมไปด้วย
วฒันธรรมอนัดงีาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกต่างกบัเมอืงอื่นในญี่ปุ่ นอย่าง
ชดัเจนเนื่องจากความโดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทศัน์ที่สวยงาม พืน้ทีบ่รเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูก
ปกคลองโดยตรงจากรฐับาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรกัษ์พือ้ทีบ่รเิวณชายป่านัน้เอง 
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น าท่านชมความงาม เมอืงทาคายาม่า ซึ่งยงัคงความเป็นบ้านเมอืงแบบญี่ปุ่ นดัง้เดิมอย่างแท้จรงิน าท่านชม
สถานที่ส าคญัเมื่อครัง้อดีต ที่ท าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใช้เป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศยัของผู้ว่าราชการ
จงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีที่
แล้ว เป็นที่ท าการรฐัในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมยัมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วย
บรเิวณไต่สวนพจิารณาคด ีห้องขงันักโทษ โรงครวั และห้องพกัของเจา้หน้าที่ ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 
เยน  จากนัน้น าท่านเดนิชม เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรอืน และร้านค้าน่ารกั ๆ ที่ยงัคง
อนุรกัษ์แบบของบ้านในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไมว่่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริ ุตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของ
คนญีปุ่่ นโบราณสมยัก่อน 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มวีวิ
ทวิทศัน์ทีส่วยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนที่
ก าลงัพนมมอือยู ่หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ขง็ แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวไดอ้ย่างด ีแถมมหีอ้งใต้หลงัคา
ที่กว้างขวางส าหรบัเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลี้ยงไหม 
เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

   
อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  GIFU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 4 ปราสาทโอซาก้า – ด้ิวต้ีฟรี-ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – ริงกเุอ้าทเ์ลท็ – สนามบินคนัไซ          (B/-/-)                                                                                                                                        
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึ่งถอืได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สมัผสัความ

ยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัแิละขา้วของ
เครือ่งใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก่้อสรา้งปราสาทแห่งนี้   
น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพด ี
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น าท่านเดนิทางสู่ ย่าน ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบั
รา้นค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและ
บนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งคอื ทุกรา้น
จะประดบัประดารา้นของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้
มากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช้บรกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ 
ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 
น าท่านเดนิทางสู่ ริงก ุเอาทเ์ลต็ (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบนิคนัไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิ
กบัการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดบั, 
เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอร์
มากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ล่าสุด อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione 
Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรอืจะ
เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรอูย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้
แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคุณหนู  Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคา้อื่นๆอกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

อิสระอาหารกลางวนัและค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ โรงแรมทีพ่กั 

ท่ีพกั KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 5  สนามบินคนัไซ - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                       (-/-/-)                                                                                                                   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ613 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง  
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13.50 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็  

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็  

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

กนัยายน – ตลุาคม 2561 

05 - 09 กนัยายน 61  23,888 23,888 23,888 6,000 14,900 

12 - 16 กนัยายน 61  23,888 23,888 23,888 6,000 14,900 

19 - 23 กนัยายน 61  23,888 23,888 23,888 6,000 14,900 

26 - 30 กนัยายน 61  23,888 23,888 23,888 6,000 14,900 

03 – 07 ตลุาคม 61 26,888 26,888 26,888 6,000 15,900 

05 – 09 ตลุาคม 61 26,888 26,888 26,888 6,000 15,900 

10 – 14 ตลุาคม 61 29,888 29,888 29,888 6,000 17,900 

12 – 16 ตลุาคม 61 29,888 29,888 29,888 6,000 17,900 

17 – 21 ตลุาคม 61 29,888 29,888 29,888 6,000 17,900 

19 – 23 ตลุาคม 61 31,888 31,888 31,888 7,000 19,900 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
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(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระให ญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่การจอง

ภายใน 24 ชัว่โมง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 
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 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ใหบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
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เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


