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GS25 : KIX05
OSAKA SAKURA KAWAII

 OSAKA SAKURA FREE DAY (6D4N)
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
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บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ610 DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซากา ) 14.10-21.55
XJ611 KIX(โอซากา) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1
**โหลดกระเปาสมัภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. **

วันที ่1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซากา (-/-/-)

11.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชัน้
3 เคานเตอรเชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดข้ันตอนการเชค็อิน และ หวัหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
** ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนัก
ไมเกนิ 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน)
กรณีตองการซื้อน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพิ่ม จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม **

14.10  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ610 บรกิาร
อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง

21.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน
  ** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
** ทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นําเขาสูที่พัก

ที่พัก RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา

วันที่ 2 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย (B/-/-)

เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม
หลงัอาหาร อสิระตามอัธยาศยัใหทานเลือกชอปปงตามยานดังของมหานครโอซากา โดยการน่ังรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทาน
สามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชื่อดัง อาทิ
- ชินไซบาชิ ยานชอปปงชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคา
หลากหลายรูปแบบท้ังสําหรบัเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกท้ัง
ยังมีรานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให
เปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายาม
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สรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้ คือ ตึกรูป
เครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุนนั่นเอง
- โอซากา อะควอเรี่ยม เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมที่ใหญท่ีสุดในโลก ทานจะไดพบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมได
ยาก, แลวเฮฮากบัหนาตาของปลาแสงอาทิตย ท่ีมีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตนํ้านานาชนิด
จากทั่วทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เปนตน
- วัดชิเท็นโนจิ วัดท่ีมีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปนพุทธสถานแหงแรกในญ่ีปุน โดยมีจุดเดน
อยูท่ี เจดีย 5 ช้ันอันวิจิตร สรางตามแบบสถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค
หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ชําระเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเครื่อง
เลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับ
ไดโนเสารจากเร่ือง“จูราสสิคพารค” น่ังเรอืเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสราง
มหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ท่ีรอใหทานพิสูจน
ความมันส พรอมท้ังพบกบัโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุด
นารักชื่อดังของญ่ีปุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding World of Harry
Potter ท่ีสรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรร่ีพอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ
จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถา               ยานฮอกมีท ราน
ขายของแปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดท้ังหลาย และท่ีไมควรพลาดชิมคือ บัตเตอรเบียร เคร่ืองด่ืมที่ไดรับความ
นิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงน้ี [ไมมีแอลกฮอล] และที่พลาดไมไดคือในโซนนี้ที่ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดีที่สุดของ
โลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสรางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถายภาพ 4K ที่จะสราง
ความตื่นเตนเราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรรี่พอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ
เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ที่พัก RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา

วนัท่ี 3
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ชมซากุระ เกียวโต – นากาโน – ปราสาท TAKATO
(พิเศษ !! เมนบูุฟเฟตขาปยูักษไมอัน้ !! ) (B/-/D)

เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม
 นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญ่ีปุนมานานกวา 1,000 ป ถูกขนานนามใหวาเปน “เมืองมรดกโลกสุด

ยิ่งใหญ” จากการที่ภายในเมืองมีสิ่งปลูกสรางตามวัฒนธรรมที่เกาแกแสนล้ําคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกของยูเนส
โกมากที่สุดแหงหนึ่งในโลก  ที่สําคัญเมืองนี้ในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวงของญ่ีปุนกอนจะถูกยายไปยังเมืองโตเกียว สิ่งเหลานี้
นี้เองเลยทําใหมีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่สวยงามมากดวยเชนกัน
นําทานเดินทางสูเมืองเกียวโต นําชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้าํใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
โลกยุคใหม เปนวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดิน
ขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียว
โต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม
พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธิ์สามสายอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา
สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง
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 จากนั้นนําทาน เขาสูในเมืองโตเกียว เมื่อพูดถึงญี่ปุนในชวงฤดู
ใบไมผลิก็ตองนึกถึง ซากุระ  หลายๆ คนก็ตางรอคอย
ชวงเวลาพิเศษท่ีจะไดเห็นบรรยากาศโดยรอบเต็มไปดวยกลีบ
ดอกซากุระสีชมพูออน ซ่ึงก็มีหลายพันธุและบานตามชวงเวลา
ที่ตางกันออกไป วากันวาเกียวโตเปนสถานที่ชมซากุระสวยเปน
อันดับตนๆ ของประเทศเลยทีเดียว

กลางวัน    อสิระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ (คืนเงินใหลูกคาทานละ
1,000 เยน)

 นําทานเขาสุเมือง นากาโน ในหมูเมืองทองเท่ียวของญ่ีปุนที่
กําลังเติบโตและเปนท่ีรูจักมากข้ึนเร่ือย ๆ จังหวัดนากาโนะ
ตั้งอยูตอนกลางของเกาะฮอนชู เจาของฉายาหลังคาแหง
ญ่ีปุน เน่ืองจากถูกลอมรอบดวยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร อีก
ทั้งจังหวัดนากาโนะยังเปนเจาภาพในการจัดโอลิมปกและพารา
ลิมปคฤดูหนาวในป 1998 นอกจากนี้ยังสามารถชมเทือกเขา
แอลปญ่ีปุนไดอีกดวย สําหรับเพ่ือนๆท่ีชื่นชอบหิมะ หรือการ
เลนกีฬาฤดูหนาว อยางสโนวบอรด และสกี

 นําทานชม สวนซากปราสาททาคาโตะ (เปนจุดที่ดูซากุระสวยที่สุดในแถบคันไซ) อยูในที่ที่ปราสาททาคาโตะเคยตั้งอยูในเมืองอิ
นะ (Ina) จงัหวดันากาโนะ ตนซากรุะในสวนมหีลากหลายชนิด ท่ีนาสนใจคือ somei-yoshino ซ่ึงเปนพันธุท่ีเล็กและมีสีแดงมาก
ตนซากุระในสวนมีมากกวา 1500 ตน ไดรับการเรียกชื่อวา ซากุระ "Second to None" ซ่ึงมีชื่อเสียงมากในประเทศ สวนนี้
ไดรับการคัดเลือกเปนหนึ่งใน 100 สถานที่ชมซากุระที่สวยที่สุด ในเดือนเมษายน ฤดูซากุระบาน มีเทศกาลซากุระทาคาโตะ และ
มีผูเขาเยี่บมชมมากกวา 250,000 คน ในชวงสูงสุดของเทศกาลซากุระ (รวมคาเขาสวน)

ค่ํา       บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น
ที่พัก PRINCE SHIRAKABA HOTEL , NAGANO หรือเทียบเทา

วันที่ 4 ทาคายามา – หมูบานชริาคาวาโกะ - ดไูฟหมูบาน บานาโนะ ซาโตะ (B/L/-)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ทาคายามา(Takayama) เปนเมืองท่ีมี
การผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณท่ีโอบลอมไป
ดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศ
และขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยาง
ดี เปรียบไดกับ เ มืองที่ ได รับพรให เต็ม เปยม ไปดวย
วัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-
1868) ทาคายามะนั้นแตกตางกับเมืองอ่ืนในญ่ีปุนอยาง
ชดัเจนเน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิว
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ทิวทัศนที่สวยงาม พื้นที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกปองและอนุรักษพื้
อท่ีบริเวณชายปาน้ันเอง
นําทานชมความงาม เมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุนดั้งเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อ
ครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป
ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่
ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพัก
ของเจาหนาท่ี (ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน) จากนั้นนําทานเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และ
รานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บ
เกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเชื่อของคนญี่ปุน
โบราณสมัยกอน

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawa-
go) ตั้งอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีปุน
ได รับการ ข้ึนทะ เ บียน ให เปนมรดก โลกทางดา น
วัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายใน
หมูบานแหงน้ีมีวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม บานแตละหลัง
เปนบานสไตลญ่ีปุนแบบด้ังเดิม ที่หลังคาบานเปน
แนวสโลปคลายๆ กับมือคนท่ีกําลังพนมมืออยู
หลงัคาสรางจากคานไมท่ีแข็งแรง จึงทนทานตอหิมะใน
ฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใตหลังคาที่กวางขวาง
สําหรับเอาไวเลี้ยงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ี
สวนใหญมีอาชพีเกษตรกร ทํานา เล้ียงไหม เสริมดวย
การทองเที่ยวแบบพอเพียงเปนหลัก
นําทานชม หมูบานNabana no Sato Illumination
เทศกาลประดับไฟชวงหนาหนาวที่เคยไดจัดอันดับวา
ใหญท่ีสุดในญ่ีปุน ตั้งอยู ท่ีจังหวัด มิเอะ ใกลๆกับ
เมืองนาโกยาไฮไลทของที่ น่ี ที่ ทุกคนตางอยากมา
ถายรูปดวยก็คือ อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลูกตา และ การ
แสดงไฟไฮไลทของท่ีนี่ ที่จะเปลี่ยนตีมไปทุกๆป

อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
ที่พัก UENO FLEX HOTEL , MIE หรือเทียบเทา

วันที่ 5 นารา – นารา ปารค – ภูเขาโยชิโนะ – ชินไชบาชิ – ริงกุเอาทเล็ท – สนามบินโอซากา (B/-/-)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
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 นําทานเดินทางสู เมือง นารา นาราเคยเปนเมืองหลวงของญ่ีปุนต้ังแตชวงเร่ิมแรกของราชวงศยามาโต (300-600) จนกระท่ัง
เมืองหลวงถูกยายในป 784 ที่เมืองนารามีวัดโทไดจิ ที่มีชื่อเสียงมากจากพระพุทธรูปองคใหญหรือหลวงพอโต และมีศาลเจา
คาซูงะตั้งอยูในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยูใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยูเปนจํานวนมากจึงทําใหสวนแหงนี้
เปนเสมือที่พักผอนหยอนใจสําหรับผูคน เมืองหลวงเกาแกแหงนี้มีวัดและศาลเจามากมายซึ่งบางแหงไดรับการจดทะเบียนเปน
มรกดโลก เชน วัดโฮริวจิ ซึ่งเปนวัดไมที่เกาแกที่สุดในโลก ในชวงซากุระบานนั้นภูเขาทางตอนใตของนารา เปนอีกจุดหนึ่งที่มี
ชื่อเสียงในการชมซากุระ นั่นก็คือภูเขาโยชิโนะ ดานบนเขานั้นสามารถที่จะมองเห็นตนซากุระหลายพันตนเรียงรายออกดอกให
ชมอยางสวยงาม

 นําทานเดินทางสู สวนกวาง นารา บอก
เลยวาเปนแหลงทองเท่ียวที่ ดังมากๆ
ของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเปน
ท่ีอยูของกวางจํานวนมาก เมืองนารา
น้ันมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทําให
กลายเปนสัญลักษณประจําเมืองนารา
โดยจากเหลานองกวางสุดนารักที่จะได
เห็นกันในระยะประชิดภายในบรเิวณสวน
แหงน้ีจะเปนสวนสาธารณะขนาดใหญ
มากๆในตัวเมืองนารา ใครท่ีกลัววา
กวางจะดุก็ไมตองกลัวกันไปคะ เพราะกวางที่นี่จะคอนขางคุนเคยกันคนมากๆ ะบางตัวเชื่องและแสนรูมากเวอร ขนาดมีการโคง
ประหนึ่งทําการคํานับเพื่อของอาหารจากเราเพียงดวย แคจะมีเฉพาะบางชวงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยูบางก็ในตอนที่ใหอาหารนี่
แหละคะ ท่ีมีขนาดบางตัวอาจจะเขามาดึงเสือ้ผาหรือกระเปาได แนะนําเลยวาใหแตงตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวัง
ระหวางการใหอาหารจะดีสุด

 นําทานเขาสู ภูเขาโยชิโนะ (Mount Yoshino) เปนจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงในประเทศญ่ีปุน มีซากุระมากถึง 200 สายพันธุ กวา
30,000 ตน มากที่สุดในประเทศญ่ีปุน โดน
เฉพาะซากุระที่ ข้ึนชื่อซากุระพันป ในฤดใูบไม
ผลิจึ งแนนขนัดไปดวยตนซา กุร ะที่ บาน
สะพรั่งสวยงามไปทั่วทั้งภูเขา นอกจากน้ี
ภูเขาโยชิ โนะยัง ไดรับการ ข้ึนทะเ บียนเปน
มรดกโลกในฐานะ “สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิและ
เสนทางแสวงบุญในเทือกเขาคิอิ” สามารถ
เท่ียวชมศาลเจาและวัดมรดกโลกพรอมชม
ธรรมชาติอันงดงามไดทั้ง 4 ฤดูกาล

นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี
ชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม
เคร่ืองประดับคุณภาพดี
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นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย
และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก
และผูใหญ ซ่ึงยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และ
บันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกท้ัง
ยังมีรานอาหารทะเลข้ึนชื่อมากมาย ซึ่งเสนห
อยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดาราน
ของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู
กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเท่ียวใหความสนใจ
และแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และ
รานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแก
รานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กู
ลิโกะ ผลิตภณัฑขนมช่ือดังจากญ่ีปุนน่ันเอง

นําทานเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปงใหญใกลกับสนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สนิคา “แบรนดเนม” ชือ่ดงัหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทา
อุปกรณกฬีา, เครือ่งใชไฟฟา และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีปุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุด อาทิ
MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซ้ือกระเปาไฮไซ Bally, Prada,
Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรอืจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont,
Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคาสําหรับ
คุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอื่นๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปงตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันและค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ611
บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง

วันที ่6
 กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                         (-/-
/-)

04.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ

*****************************************************************
** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบรษิทั ทุกครั้งกอน

ทาํการออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวันจองทวัรท้ังนีเ้พ่ือประโยชนของตัวทานเอง **
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อตัราคาบรกิาร

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน
อตัราทานละ

1 เดก็ 2 ผูใหญ
เดก็มเีตยีง

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)
อตัราเดก็

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)
อัตราเดก็

พักเดี่ยว
เพิ่ม

อตัรา หองละ

ไมใชตัว๋
เครือ่งบนิอตัรา

ทานละ

ชวงชมดอกซากุระ

23 – 28 มีนาคม 62 29,999 29,999 29,999 8,500 19,900

24 – 29 มีนาคม 62 31,999 31,999 31,999 8,500 21,900

25 – 30 มีนาคม 62 31,999 31,999 31,999 8,500 21,900

26 – 31 มีนาคม 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900

30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900

31 ม.ีค. – 05 เม.ย. 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900

01 – 06 เมษายน 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900

02 – 07 เมษายน 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900

03 – 08 เมษายน 62 32,999 32,999 32,999 8,500 21,900

06 – 11 เมษายน 62 33,999 33,999 33,999 8,500 21,900

09 – 14 เมษายน 62 33,999 33,999 33,999 8,500 21,900

10 – 15 เมษายน 62 35,999 35,999 35,999 8,500 23,900

11 – 16 เมษายน 62 39,999 39,999 39,999 8,500 23,900

12 – 17 เมษายน 62 39,999 39,999 39,999 8,500 23,900

13 – 18 เมษายน 62 39,999 39,999 39,999 8,500 23,900

14 – 19 เมษายน 62 35,999 35,999 35,999 8,500 23,900

** อตัราน้ียังไมรวมคาทิปพนกังานขบัรถ หวัหนาทวัร และ มคัคเุทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทรปิ ตอ ลูกคา ผูเดนิทาง
1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท้านสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทาน โดยสวนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอนเดนิทางทกุทาน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  **

** ราคาเด็กอายไุมถงึ 2 ป ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **
(ไมมีทีน่ั่งบนเครือ่งบิน)
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** ทานที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเดนิทางไป เพื่อการทองเทีย่ว ประเทศญี่ปุน ไมจาํเปนตองยื่นขอวซีา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกนิ 15 วัน ตอครัง้ **

** บริษัทขอสงวนสทิธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนงัสอืเดินทางตางประเทศ ทางบริษทัขอ
สงวนสทิธ์ิ เรยีกเกบ็คาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรอื (เปนเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)

อตัราคาบรกิารนี ้รวม
ü คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน

  และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง
  กรุณาติดตอเจาหนาที่ เปนกรณีพิ เศษ โดยอางอิงคา ใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง
  อัตราคาบริการระบุ

ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเปาสมัภาระ
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมนี้าํหนกัไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครือ่งบินไดน้ําหนักไมเกนิ 7 ก.ก. (ไมจํากัด
  จํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
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ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

ü คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

ü คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ü คาเบี้ยประกันอุบัติ เหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เ ง่ือนไขตาม
   กรมธรรม)

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม

× คาใชจายสวนตวัของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินบิารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงิน

· กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน
ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ัน
หมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจํานวน
จํากัด

· กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง

· ยกเลกิการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

· ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนั กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชาํระแลว

· ยกเลกิการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหัก
คาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
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· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดาน
ตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

· กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออก
เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายการดําเนินการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงือ่นไขสาํคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดนิทาง

· คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก
ผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตาม
ความประสงคตอไป

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน
ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

· กร
ณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบิน
ของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง
โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

· กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

- กรณีผูเดนิทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจาย
เพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง

· กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

· กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร

· หลงัจากทานชาํระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย
3 หรอื 7 วัน กอนออกเดินทาง

· อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
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· การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนนี้เพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่น
ไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะ
จะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง
สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว

- กรณีท่ีทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพยีงเลก็นอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มสีทิธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน
ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมี
คาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกระบวนการและ
ขั้นตอนของแตละคณะ

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากที่สุด

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งท้ังสิ้น

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
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- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลงัจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

*เมือ่ทานชาํระเงินคาทวัรใหกับทางบรษิทัฯแลวทางบรษิทัฯ จะถอืวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทัง้หมดนีแ้ลว*

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ทีม่อบความไววางใจ ใหเราบรกิาร **


