
 
 
 
 
 
 
 

 
บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(BKK) 

XJ610 BKK(สุวรรณภูม)ิ - KIX(โอซาก้า) 12.20-20.05 
XJ611 KIX(โอซาก้า) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 21.20-01.15+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)  - สนามบินคนัไซ                                                                                     (–/–/D) 
09.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

12.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR 
ASIA X เที่ยวบนิที่ XJ610 

20.05 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเรว็กว่าเมืองไทย
ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อย  

ค า่          บริการอาหาร เซตเบนโตะ 
ท่ีพกั IZUMIOTSU KANKU WASHINTON หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านมิยามะ เป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยกลิน่อายของยุคสมยัก่อน มบี้านโบราณกระจายอยู่ทัว่
พื้นที่กว่า 200 หลังคาเรอืน มีลักษณะคล้ายๆหมู่บ้านเล็กๆ และชุมชนหลายๆชุมชนกระจดักระจายไปตามทาง
แคบหุบเขาที่คดเคี้ยว แหล่งท่องเที่ยวหลักของที่นี่คือหมูบ้านทางทิศเหนือ เรียกว่า คายาบูกิ โน ซาโตะ 
KAYABUKI NO SATO ซึ่งมีกระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื้นที่เกือบ 40 หลัง แต่ละบ้านมีการอนุรักษ์รูปแบบตัว
อาคารด้านนอกด้วยวฒันธรรมแบบดัง้เดมิที่มชีื่อเสียงเกี่ยวกบัการมุงหลงัคาแบบ KAYABUKI เป็นบ้านจรงิๆที่มี
คนอยู่อาศัยจริงๆ จึงท าให้อาจไม่สะดวกให้คนเข้าไปดูภายในตัวบ้าน ยังจะมีพิพิธภัณฑ์คายาบูกิ โน ซาโตะ
(KAYABUKI NO SATO FOLK MUSEUM) ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทัว่ไปได้เข้ามาชมกนั ภายในนัน้มกีารจดัแสดง
เครื่องมือแบบดัง้เดมิ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านโบราณเมื่อสมัยสบิปีก่อน ถัดจากพิพธิภณัฑ์คายาบูกิ โน ซา
โตะไม่ไกลนัก เป็นที่ตัง้ของพพิธิภณัฑ์อินดโิงะ(LITTLE INDIGO MUSEUM) เป็นที่จดัแสดงศลิปะและสตูดโิอการ
ย้อมสผี้าอินดโิงะ นอกจากนัน้ยงัมคีาเฟ่ และร้านขายของที่ระลกึตัง้อยู่ใกล้ๆที่จอดรถนักท่องเที่ยวอีกด้วย ที่นี่ยัง
จะมกีิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองท ากนัอีกด้วย (ไม่รวมค่าเขา้ชมพพิธิภณัฑ์) 

วนัท่ี 2 หมู่บ้านมิยามะ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วดัคิโยมิสึ -  อิออน มอลล์                                               (B/L/–)                                                                                                                                       



 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจ้าในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอน

ใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้มชีื่อเสยีงจากเสาโทรอิิ สแีดงจ านวนนับพนั ซึ่งตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงค์เส้นทางเดิน
อยู่บรเิวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางนี้จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาร ิ (MOUNT INARI) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งมคีวามสูง 
233 เมตร และเป็นอาณาบรเิวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินารเิป็นศาลเจ้าที่ส าคญัที่สุดในหมู่ศาลเจ้า
จ านวนนับพนัที่สกัการะเทพอินาริ (INARI) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกันว่า
สุนัขจิ้งจอกนัน้เป็นผู้น าสารของอินาร ิดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รูปป้ันสุนัขจิ้งจอกได้ทัว่ไปในอาณาบริเวณศา
สนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชมิ ิอินาร ิมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกียวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวดัน ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมท่ีอนซุงวางเรียงซ้อน
กนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึ้นมารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตวั ใช้วธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืน
เรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึ เทพเจ้า
แห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวย
ที่สุดในกรุงเกียวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกียวโตได้งดงาม พร้อมกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึ และเชญิดื่ม
น ้าศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย -
หล่อ สายสาม แขง็แรง  



 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จบัจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเขา้ที่พกั โดยภายใน
เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่ น มี
ร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้
ยังมีร้ านเสื้ อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 
ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ นาราปาร์ค (NARA PARK) หนึ่งในสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของญ่ีปุ่น มขีนาดใหญ่ซึ่งสร้าง
ขึ้นตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 โดยเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมกีวางอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเกือบ 1,200 
ตวั และกลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของเมอืงนารา ขอ้ควรระวงั : ควรแต่งกายให้รดักุม และระมดัระวงัในระหว่างให้
อาหารกวาง 

 
  

วนัท่ี 3 นาราปาร์ค - วดัโทไดจิ – THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK                                           (B/L/-)                    



 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทไดจิ (TODAIJI TEMPLE) จดัเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมคีวามส าคญัที่สุดแห่งหนึ่ง

ของประเทศญ่ีปุ่ น และยังถือว่าเป็นวดัที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา โดยวัดโทไดจแิห่งนี้สร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจนถึงขดีสุด สิง่ก่อสร้างที่ส าคญัของวดันี้ คอื วหิารไม้หลัง
ใหญ่ ไดบุตสเึดน ซึ่งเป็นที่ประดษิฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุตส)ึ ว่ากนัว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี
ความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวหิารไม้ที่เหน็ในปัจจุบนันี้มขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิ
ที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภยัสงคราม แต่ก็ยงัคงมคีวามยิง่ใหญ่จนได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก  

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ชาบู ชาบู 

น าท่านสู่ สวนล ารึกงานเอ๊กซ์โป 70 (EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK)เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นบน
พื้นที่ที่เคยจดังาน JAPAN WORLD EXPO เมื่อปี ค.ศ. 1970 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่ยิง่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งใน
ประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่นยุคหลงัสงครามโลก จงึมกีารสร้างสวนนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงการจดังานในครัง้นัน้ สวนล ารึ
กงานเอ๊กซ์โป มีขนาดค่อนข้างใหญ่ นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้ว ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น 
สวนหย่อมสไตล์ญ่ีปุ่นที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของประเทศ , พพิธิภณัท์ของพื้นเมอืง, สวนสนุก, สปา และ
สวนดอกไม้ นอกจากนี้ที่นี่ยงัเป็นอีกหนึ่งจุดชมทวิลปิที่สวยงามมากของเมอืงโอซาก้าด้วย (การบานของดอกทิว
ลปิปกติจะอยู่ในช่วงปลายมนีาคม – กลางเมษายน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศทางบริษัทขอสงวนสิทธิพ์าท่าน
ไปยงัส่วนอื่นของ EXPO 70 COMMEMORATIVE ในการณีที่ดอกทวิลปิไม่บาน) 



 
ให้ท่านอิสระ LALAPORT EXPOCITY ที่นี่ก็คอืแห่งช้อปป้ิงห้างร้านต่าง ๆ แบรนด์เนม ร้านอาหาร FOOD 
PAVILION (ฟู้ดพาวลิเลี่ยน) ที่เป็นศูนย์อาหารขนาดใหญ่มาก ๆ นอกจากนี้ก็มรี้านหนังสอื ร้านสตาร์บคั ร้านค้า
ชัน้น าทัว่ไป ที่นี่มหีมดเลย รวมไปถึงร้านขายของถูก 100 เยน หรอื ไดโซะก็มนีะ กว้างมาก ๆ เรยีกได้ว่าเดนิ 1 
วนัก็ไม่พอจรงิ ๆ ส าหรบัการช้อปป้ิงที่นี่ 

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั โดยมไีกด์ให้ค าแนะน า ไม่มรีถให้บรกิาร 
 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดงัที่ท่านชื่นชอบ 
เช่น ฉากเพลงิไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรอืผจญภัยกบัไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสคิพาร์ค” นัง่เรอืเพื่อพบ
กับความน่าสะพรงึกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1 ,500 ล้านเยน (เฉพาะ
จอว์)  และสนุกสนานไปกบัเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพสิูจน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกับ
โซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารกัชื่อดังของ
ญ่ีปุ่น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET หรอืสนุกสนานกบัโซนใหม่ THE WIZARDING WORLD 
OF HARRY POTTER ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ 
โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการส ารวจห้องเรยีนเวทมนตร์
คาถา ย่านฮอกมที ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทัง้หลาย และที่ไม่ควรพลาดชมิคอื บตั
เตอร์เบยีร์ เครื่องดื่มที่ได้รบัความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มแีอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คอืใน
โซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน HARRY POTTER AND THE FORBIDDEN 
JOURNEY ที่มกีารสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือน
ท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกบัเครื่องเล่นนานา
ชนิดอย่างจุใจ 
 ชม แม่น ้าโอคาว่า(OKAWA RIVER) ที่ไหลผ่านด้านหน้าของปราสาทโอซาก้าและยงัเป็นที่ตัง้ของจุดชมซากุระ
ริมแม่น ้ าที่ขึ้นชื่อ 2 แห่งคือ สวนเคมะซากุระโนะมิยะ บนฝั ่งของเขตKITA โดยเฉพาะช่วงระหว่างสะพาน 
TENMABASHI จนถึงสะพาน SAKURANOMIYABASHI จะมีต้นซากุระถึงประมาณ 4 ,800 ต้น ท าให้มีผู้มาชม
ความงามของดอกซากุระอย่างเนืองแน่นทัง้วันและกลางคืน สวนเคมะซากุระโนะมิยะ เป็นสวนสาธารณะ
กว้างขวางยาวถึง 4.2 กิโลเมตรที่ครอบคลุมทัง้ 2 ฝัง่แม่น ้าโอกาวะริมแม่น ้าทางฝัง่ขวานัน้เรียงรายไปด้วย

วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                          (B/-/–)                                                                                                                                                                                                                                                     



สถาปัตยกรรมต้นยุคเมจ ิ เช่น โรงกษาปณ์ และ เซ็มปุคุง(SENPUKAN) อาคารแบบตะวนัตกที่เก่าแก่ที่สุดในโอ
ซาก้า เสน่ห์ของที่นี่อยู่ที่เมื่อย่างเขา้สู่ฤดูดอกซากุระบาน ถนนที่ขนาบไปด้วยต้นซากุระจะถูกย้อมไปด้วยสีชมพู
สดใส ท าให้เราสามารถชมทศันียภาพของแม่น ้าอนัสวยงามได้ และสามารถเพลดิเพลนิกับเรอืส าราญชมดอกไม้
รมิแม่น ้าโอกาวะได้ด้วย  
 OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN ความลึกลับใต้ท้องทะเล กลางเมืองโอซาก้า สัมผัสความลกึลบัใต้ท้องทะเล 
กบัอควาเรยีมขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงโอซาก้า ชมสตัว์นานาพนัธุ์ ถูกจดัเป็นอควาเรียมที่ดีที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น
และเอเชยี ภายในพิพิธภัณฑ์จดัแสดงเหล่าสิ่งมีชีวติไว้ตามถิ่นที่อยู่ มีให้ชมถึง 15 ตู้ จัดแสดงให้ชมทัง้สตัว์น ้า 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม สัตว์ไม่มีกระดูกรวมไปถึงพชืพนัธุ์ต่าง ๆ  มากถึง 
30,000 ชวีติ ราว 620 สายพนัธุ์ โดยจะจดัสิง่มชีวีติประเภทต่าง ๆ เอาไว้ร่วมกนัแบบใกล้เคยีงกบัระบบนิเวศน์ใน
ธรรมชาติมากที่สุด เราจงึจะได้เหน็สิง่มชีวีติมากมายอาศยัอยู่ในอควาเรยีมแห่งนี้ภายใต้การจดัแสดงที่เสมอืนจรงิ 
 ตึกอูเมดะ สกาย UMEDA SKY BUILDING จุดชมวิวโอซาก้า ที่สูงเหนือพื้น 173 เมตร ท าให้เราสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของโอซาก้าได้โดยรอบกนัที่ ตึกอูเมดะ สกาย (UMEDA SKY BUILDING) สถาปัตยกรรมสุด
ไฮเทค นอกจากจะมจีุดชมววิสวยๆ แล้ว ที่นี่ยงัม ีCAFE SKY 40 ให้ได้ไปนัง่จบิเครื่องดื่มเพลนิๆ บอกเลยว่า ชลิ
สุดๆ 

เท่ียง-ค า่  อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลงัของศตวรรษ

ที่ 16 เพื่อเป็นที่
พ านักของโทโย
โทมิ ฮิเดโยชิ ผู้
รวมญ่ีปุ่ นให้เป็น
หนึ่งเดียวในสมัย
นัน้ ใช้เวลาตัง้แต่
เริม่ก่อสร้างจนถึง
เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ์
ยาวนานกว่า 16 
ปี เ ป็นปราสาท
ข น า ด ใ ห ญ่ ที่
กลายเป็นหนึ่งใน
สัญลักษณ์ ข อ ง
ญ่ี ปุ่ น  แ ต่ ท ว่ า 
ปราสาทโอซาก้า
ที่ก่อสร้างขึ้นในยุคสมัยนัน้ถูกเผาท าลายไปพร้อมกบัการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ ก าแพงหินและยากุระ 
(หอสงัเกตุการณ์) ที่เหน็นี้ จงึได้รบัการฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตวัปราสาทก็ถูกสร้างขึ้นใหม่หลงัจากนัน้  
แม้กระนัน้ ในปัจจุบนัปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่า
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เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มชีื่อเสียงที่สุดในญ่ีปุ่น เทยีบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ(ไม่รวม
ค่าเขา้ชมด้านในปราสาท) 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ยากินิก ุ
น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ช้อปป้ิงสนิค้าเครื่องส าอาง อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพด ี
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็น
ย่านแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ยงัมรี้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่น
ของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 
น าทุกท่าน ล่องเรือ DOTON แม่น ้าโทดงโบรเิป็นแม่น ้าที่อยู่ทางใต้ของโอซาก้าในย่านโทดงโบริ เรอืปกติที่ใช้คอื 
"DOTON"  คุณสามารถเพลิดเพลนิไปกับการล่องเรือได้อย่างสนุกสนาน โดยเส้นทางเรือเริ่มจากการออกจาก
ท่ า เ รื อ ชื่ อ 
TAZAEMONBASHI 
มุ่งหน้าไปยังสะพาน 
NIPPONBASHI และ
ส ะ พ า น 
UKINIWABASHI 
ก่อนจะวนกลับไปที่
ส ะ พ า น 
TAZAEMONBASHI 
อีกครัง้ โดยระหว่าง
ทางจะผ่านสะพาน 
EBISUBASHI แ ล ะ
สะพาน DOTONBORIBASHI ซึ่งเป็นศูนย์รวมจุดท่องเที่ยวส าคญัและป้ายกูลโิกะอนัชื่อดงัที่คุณสามารถถ่ายรูป
ได้จากบนเรอื ส าหรบัเวลาที่ใช้ล่องเรอืแต่ละรอบจะอยู่ที่ประมาณ 20 นาท ีโดยเริม่ตัง้แต่เวลา 13:00 น. ไปจนถึง
เวลา 21:00 น. ในวนัหยุดสุดสปัดาห์และวนัที่มลีูกค้าจ านวนมากอาจใช้เรอืล าอื่น 
ขอ้ควรระวงั: การให้บรกิารอาจถูกระงบัเนื่องจากสภาพอากาศ  สตัว์ทะเลหรอืระดบัน ้าขึ้นน ้าลง อาจมกีารใช้เรือ
ที่แตกต่างกนัในการด าเนินการ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ และเรอืประเภทนี้ไม่มหีลงัคา หากฝนตกคุณสามารถ
น าเสื้อกันฝนมาด้วยได้ แม้ว่าทางเรือไม่มีบรกิารเสื้อกนัฝนให้แต่ทางเรือยินดีที่จะถือของให้คุณได้ และกรุณา
อย่าใช้ร่มระหว่างล่องเรอื หากมกีารยกเลกิการเดนิเรอื ทางบรษัิทจะคนืเงนิให้ท่านละ 800 เยน 

ค า่  อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
19.00 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น 
21.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 

XJ611 

01.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 

วนัท่ี 6    กรุงเทพ (สุวรรณภมิู)                                                                                                                  (–/–/–) 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพ่ิมอตัรา 
ท่านละ 

10-15 เมษายน 2566 BUS1 56,999 56,999 8,500 
10-15 เมษายน 2566 BUS2 56,999 56,999 8,500 
12-17 เมษายน 2566 BUS1 57,999 57,999 8,500 
12-17 เมษายน 2566 BUS2 57,999 57,999 8,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 24,500 บาท 
** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นัง่บนเคร่ืองบิน)** 

 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบนิ ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพักส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเดี่ยว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 



กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสิทธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกิดขึ้นกบัผู้เดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเที่ยวตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- หวัหน้าทวัร์น าเที่ยวตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตียงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน 
เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษัิทประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวริตัิ หรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดนิทางต้องท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดนิทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ทที่ใช้บนิ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบนิเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบนิมกีารเก็บภาษีน ้ามนัเพิ่ม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ ์

ในการเรยีกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน



สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบนิ ในวนัเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญ่ีปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบริษัท กรณี
เป็นบวกหรือติดโควดิต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดนิทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบรษัิทคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 30,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท
ก าหนด ทางบรษัิทจะถือว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคืนเงนิมดัจ าให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าทวัร์เต็มจ านวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดนิทางตรง

กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 40 วนั*  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ช าระแล้วทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพเีรยีดถัดไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษัิทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ ์

https://bit.ly/3NVFrkV


ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิ้น 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นต้องมาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสตัว์ หรอื แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 
- บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษัิท  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกร้องค่าบรกิารคนืได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตดัสนิใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ  



- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รั บ
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้ว 

- หากมสีถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บรกิารได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


